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ANTAtJPAROLO

Tin ci verko, dedicita al historio kaj analizo de evoluo de la mondo-
lingva ideo, estis komencita de mi antaii 20 jaroj. En la nuna prezentata
al la legantoj formo.gi estas la scsa prilaboro kaj fakte la sesa plikorek-
tigo kaj plikompletigo de la samesenca studo ruslingva, pnbliki <nta
lam unuafoje en gazeto «Kotlin» (Kronstadt, 1911, N-oj 203 kaj 204).

En la j'aro 1922, jam multe pli ampleksigitan, gin eldonis'en tri
apartaj brosuroj la Centra Komitato de Sovetrespublikara Esperantista
Unio. ',:

En la jaro 1925, sub titolo «En sercado de universala lin^vo* H
estis reeldonita ankorau pli ampleksaforme la trian foion de la eldoneio
«Zemlja i Fabrika» (ZIF).
Dum la jaroj 1-926—27 mi entreprcnis esencan kaj gisfundamentan

revizion de eiuj miaj laboroj sur la kampo de la mondolingva historio
Tiuj ci laboroj kondukis min al multaj bibliotekoj kaj arkivejoj, en
kmj mi povis trovi kaj riccvi originalajn cldonajojn kaj dokumentoin
utilajn por mia verko. Inter la fontoj profunde esploritaj necesas speciale
noti la ncegajn librokolektojn en Moskva Biblioteko je la nomo de
V. I. Lenin, en Biblioteko de Moskva Stata Universitato kaj en Berlina
Prusa Stat-Biblioteko.

Samtempc starigis vasta korespondo kun diversaj fakuloj en la kampo
mondolingva, kiuj liveris multajn novajn fakto jn kaj korektio-o in
Speciale gravajn servojn tiutilate al mi fails H. Muravkin kaj P °Sto-
jan (LK).

Eezulte en la jaro 1928 la verko estis reeldonita ruslingvc la kvaran
fojon — jam de la Stata Scienca Administrejo (Glavnauka RSFSR)
kun speciala antauparolo de akademia.no N. I. Marr, autoro de la jafe-
tida lingvoteorio.

En sia nova formo la verko kauzis tre simpatiajn rechojn inter tiuj
diverslahdaj kompetentuloj, kiuj kapablis legi la rusan tekston. Sam-
tempe arigis nombro da deziroj, ke la verko estu cldonita esperanto-
lingve.

Post faritaj intertraktoj estis decidita, ke la esperanten tradiikita
verko aperos komence en sinsekvaj N-oj de la gazeto «La Nova Epoko»
kaj poste estos arangata libroforme per la sama kompostajo. La verko.
komencis aperi en «La Nova Epoko» de oktobro 1928 kaj finigis en
junio 1930.

b

La tradukon de'la verko efektivigis N. Hohlov (LK) kaj generalan
redakton plenumis N. Nekrasov (LK). Tamen la tasko de la tradukinto
kaj de la redaktinto estis pli ampleksaj ol simple traduki kaj redakti.
Dum la procedo de la tradukado, kiu finigis nur en la majo de jaro 1930,
la tradukanto kaj la redaktanto aldonis al la verko plurajn detalojn
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LINGVO, GIA KOLO KAJ GIA EVOLUO

En eiii nuntempa. alt-evoluinta lingvo la pratempe
elemente naskiginta parolo levigis al la nivelo de nacia

lingvo — parte dank'al historio de la lingvoevoluo el la

jam preta materialo, ldel ni tion observas ce la romanaj
kaj germanaj popoloj, parte dank'al intermiksigo de la

.popoloj, ldel ce la angla lingvo, parte dank'al koncen-
trigo de dialektoj ce iu popolo, kio eventas sur bazo de

ekonomia kaj politika koncentrigo. 7
Estas memkompreneble. ke la individuoj siatempe /

kapablos plengrade kontroli tiun ci produktajon de la / .

homgenro. /

K. Mar x .

';

Lingvo estas ilo de interligo kaj interkompreno, helpante en la or- Lingvo kiel llsrilo

ganizo de la ]aborprocedo] kaj agoj kiel de apartaj laboruloj, tiel same
de la ope au kolektive kunigitaj. Lingvo do estas ilo, kiu akcelas la

efektivigon de tiu au alia rezulto en la produktado. •

En sia sencesa vivbatalo la primitiva homaro palpe, pason post

paso, lcrnis labori kaj utiligi diversajn ilojn kaj instrumentojn. La
iloj kaj instrumentoj, utiligataj en la laboruzo de la homaro, difinis

giajn vivtradiciojn, nivelon de gia kulturo, giajn bezonojn kaj sancojn.

Sur la bazo de la eltrovoj, kiujn atingis la primitiva tekniko kaj

primitivaj labormetodoj, elloreskis la tuta kulturo de la homaro.

.Kaj simile al tio,kiel aperis kaj sencese perfektigis la primitivaj

teknikaj iloj — aperis kaj sencese perfektigis la instrumento de inter-

ligo kaj interkompreno — la lingvo.

La lego de la sencesa kaj persista vivbatalo rczultigis tion, ke jam Homo—, socienu;. bcstn-

de la pratempo la homo ciam sin trovis en la rondo deisamuloj, vivis

fo)mumime, laboris komunume, batalis por la vivo kaj penadis en la

gajno de la nutrajo. Primitivaj laborkolektivoj kaj primitivaj grupoj

da casistoj ciam povis esperi nekompareble pli grandajn prosperojn

en la casado, ol iu casisto-solulo.

La casistoj ope-kunigitaj povis entrepreni pelcasadojn kaj embus-

kojn por la bestoj pli ampleksajn kaj sekve pli valorajn, lau la kvanto

da felajo kaj viando. Kiam la homo solvis la sekreton de la fajro, estis

niulte pli facile subtoni kaj garcli gin por la tuta gento, ol por ciu aparta

gentano. Sammaniere kreskis la forto kaj rezisto kontrau la atakoj

de la sovagaj bestoj, en la komuna kolektiva sindefendo.

Ciuj tiuj fortoj, prenitaj kune, faris ekonomian bazon por la firma

genta unuigo de la primitivaj casistoj-homoj. La unuopuloj pereis pro

sia malforto kaj disigiteco. La forto estis flanke de la firme komuna,



samcela organizajo. Per sia komuna laboro la apartaj homoj preparis

vojon por la plua evoluo de la homaro. La kolektiva laboro farigis fak-

toro plej akcelanta ci tiun evoluon.

Tusante la saman temon, F. En gels skribis:

«La evoluo de la laboro, pro neeeso, akcelis pli firman kunigon de
la socianoj, car dank' al gi farigis pli oftaj la sancoj de la reciproka

helpo en la komuna agado kaj por ciu sociano montrigis pli klara la

utileco de tia komuna agado. Mallongdire, la pli proksimaj al ni pra-

homoj venis al la fakto, kiam ili eksentis bezonon di.-r i i on unu
al a 1 i a».

La bezono krei ian instrumenton — ilon, por transdoni diversajn

seiigojn kaj pensojn, kreskis el la fakto mem de la kolektiva laboro.

La kolektiva laboro difinis do ankaii la efektivigon de tiu ci bezono.

la, prakomencaj clcmcn- Nebula estas ankorau. la prakomenco de la lingvo. Tamen sendube
toj de la lingvo tiu prakomenco estis ligita kun la kolektiva laboro. Tiumtezon akceptas

ciuj modernaj lingvistoj sociologoj.

lorn fantazie, sed tamen sufice rezone diras A. B o g d a n o vr

«Kiam homo plenumas ian sian penon, tiam tiu ci peno influas

liajn spiran kaj gorgan aparatojn kaj instigas lin al certaj sonoj. Ekzem-
c pie, kiam lignohakisto hakas per sia hakilo, lia sono estas: «ha»; kiam

la siptiristoj «burlakoj» de rivero Volga ciuj ope strecas la tirsnuregon ?

aperas profunda krio: «uhh»; ce la okcidenteuropaj laboristoj, dum
levado de io peza— «hopp», au.«hop-la»; ce la sipistoj, turnantaj la-

kapstanon kun la ankroc^no — <<ho-hop»; ce la pavimistoj en Tunisio
diim mallevo de la peza ramilo, eligas krio: «ap-a» ktp. .

Ec se ni ne.vidas la laborantojn, sed audas la similajn «laborajn

interjekciojn» — ni scias, kion faras la laborantoj; estas por ni plene
kompreneblaj signoj de la laboragoj, kvankam oni ne povus nomi ilin

vera,j «vortaj signoj»; ili diferencas de la vortoj per sia arbitra, elementa
karak'tero.

La dumlaboraj krioj servis kiel bazo, sur kin en la pluaj epokoj
evoluis la lingvo, kontentiganta certajn bezonojn de la homoj: «por
did ion unu al alia». Ill i

^'
f. V

Akcepto de tiuj ci ideoj de Bog. danov esence ec ne kontraii-

diras al la konjekto, ke la unua homa praliiigvo — estis signa, kiu nur
poste -evoluis al la lingvo busa, parola. :/.

Ciuckaze la unuaj lingvo-similaj sonoj estis intinic ligit'aj kun la
"

cfcktivigataj kolektive labcrprocedoj.

Komplikigintaj kaj multigintaj manieroj de la laboro sekvigis aperon

de certaj sonoj, karakterizaj por tiu au alia laborago.

Aperis sonoj esprimantaj la agojn; la nombro de tiuj, sonoj kreskis

kaj variis, konforme al la sango de la bazaj laboragoj, konforme al la-

sango de tiuj au aliaj formoj de la homa ekzistado.

La plimulto de.la objektoj kaj. ajoj, pri kiuj la prahomo devis k;ij

povis havi ideojn, kaj pri kiuj li povis voli «diri ion», estis per si mem
la objektoj de liaj laboragoj. Tiaj objektoj — ideoj estis: nutrajo, ligno,

fajro, casajo kaj aliaj. Pro tio per la pluaj sonoj estis eldiritaj ankau:

ideoj pri tiuj aii aliaj objektoj kaj ajoj de la labora medio.

Sonoj, kiuj transdonis. la ideojn pri la apartaj laboragoj kaj apartaj.

objektoj de la laborefiko — estis do la prakomencaj clementoj ' de la

homa lingvo.

Akomodante sin al la vivkondicoj de koncerna homa kolektivo.

al ties produktivaj sancoj, al ties tekniko kaj Vivtradicio, kreigis lingvo

de tiu ci kolektivo.
'



Lingvo estis instrumento, ligilo, kaj simile al ciuj . aliaj iloj estis

determinata per la koncernaj produktivaj kaj ekonomiaj formoj de

la ekzistado.

Simile al metodoj kaj manieroj de T uzado ce aliaj iloj — ankaii Evoluo do: la lingva :

la uzmanieroj de la lingvo estis transdonataj de generacio al generaeio. -

Konsekvence altio estis konservata en certa grado la hereda tradicio

de la lingvoformoj. La sperto de la antauaj generacioj estis konservata

ce la generacioj postaj. En la lingvo konservigis ioma konstanteco,

lauliereda tradicio de la lingvaj (sonaj) formoj,. kun senco, en ili espri-

mata.

Sed la sperto de la antauuloj liavas valoron kaj signifon nur en la

okazo, se oni povas gin utiligi, se la sango de la produktantaj kaj eko-

nomiaj faktoroj ne kondukas al sango de laborkondicoj kaj vivmaniero.

Se kontraue •— tiam la sperto mem kaj giaj konsistaj partoj farigas

jam«-ne plu bezonaj. La ideoj, formoj kaj manieroj, ligitaj al la sperto

de la pasintaj epokoj, ricevas sangojn au tute malaperas el la novaj

vivkutimoj kaj vivmaniero, kiuj naskigas pro la sangigintaj ekonomiaj

faktoroj.

Cio jus dirita rilatas anlcau procedon de la laiigrada lingvoevoluo.

Neaplikado kaj neutiligo de iu parto el la antaua sperto kondukas al

malapero de certaj ideoj. Kompletigo de la laborsperto liavas kiel sek-

von pliricigon de la lingvo, aperon de novaj ideoj kaj novaj lingvofor-

moj kun ili ligitaj.

La prakomenca labora sperto de la homaro estis tre malgranda.

Konforme al tio malgranda estis la nombro da vortoj kaj ideoj, por

kiuj ekzistis la esprimoj en primitivaj lingvoj. La indigenoj de Austra-

lio kaj de kelkaj ' sovagaj gcntoj do Afriko kaj Ameriko uzas gis nun
por siaj bezonoj ne pli ol 250—300 vortoj.

La lingvisto Max Miiller per vico da komparoj venis al kon-

kludo, ke la bazaj prakomencaj elementoj, sur kies fundamento elkres-

kis ciuj modernaj lingvoj estis 120 sonkunmetajoj — radikoj, ciuj pro-

ksime ligitaj al la primitivaj labormanieroj kaj agoj.

Aliaj lingvistoj opinias, ke la nombro de tiuj komencaj son - kun-

metajoj estis ec pli malmulta.

Pliricigo de la laborsperto, perfektigo de la teknikaj laboriloj kaj

evoluo de la produktivaj f'ortoj rezultigis la nombran kreskon de la baza]

iingvoelementoj. En la modermj lingvo
jx enhavantaj esprimojn por

ciuj necesaj idoj de la nuntcmpa labora kaj\^cknika bezonaro, oni jam
kalkulas pli ol 100.000 bazaj ideoj kaj vortoj.

Lingvo, kiel kreitajo de cerfcaj rilatoj de la procluktado kaj de dili-

nitaj formoj de la vivmaniero, povis naskigi kaj naskigis en ciuj okazoj,

kiam la kolektiva kunlaboro de la prapatroj de la nuna liomo prezentis

por tiu-ci naskigo sufican kauzonkaj donis suficajn sancojn por enmeti

gin en taiigan formon. ,

-

Tial estas supozebla ekzistado en la antikva tempo de certa nombro
da memstare aperintaj lingvoj, servintaj por ia rilatoj kaj interkom-

preno de koncernaj grupoj da unuope logantaj prabomoj.

Sed kun la nombra kresko de la prahomaro kaj de giaj apartaj gru- Biferencigo kaj disdl-
poj — gentoj kaj triboj, vastigis tori tori aj limoj tie ly. lokoj, oulogitaj vidigo de la liuyvoj

de homoj. En diversaj lokoj, konforme al ties geografiaj kaj naturhi-

storiaj sancoj, la bomoj estis devigataj variigi siajn labormetodojn kaj

kutimojn. La variigo de la produktantaj kaj laboraj metodoj. kondukis

siavice al vastigo de'la sperto kaj al pliricigo de la lingvo, kiun ili uzis.

La elfalo de kelkaj elementoj de la antaua sperto kaj de iuj pli frue

adaptitaj labormetodoj kauzis formortadqnde kelkaj apartaj antauaj



lingvoformoj. Malsamaj vojoj en la evoluo de la labormetodoj kaj la-

borsperto ce diversaj grupoj de la homaro kondukis al sangigo de la

lingvoformoj, al apero de novaj dialektoj kaj lingvoj.

Jjimoj de la lingvo La teritoriaj limoj en la uzado de iu lingvo kutime difinigis per

teritorio kun komuna tradicio, kun komunaj sancoj en la produktado

, kaj kun komunaj metodoj de la laboro.

Nur ce la tute samaj kondicoj de la vivmaniero povis konservigi

la tute samaj produktiloj, kaj en ilia nombro ankaii la tute samaj ling-

voformoj.

Asimiligo, kunfandigo Tial se sur la sama teritorio logis malsamaj popoloj kun malsama
de la lingvoj vivmaniero kaj malsamaj kutimoj en la produktado, hereditaj el la

pasinta tempo — en tiu okazo la malsamaj popoloj konservis la malsa-

majn lingvojn lau siaj vivmaniero kaj laborkutimoj.

Ce la sencesa nomada migrado de apartaj homaj komunumoj— gen-

toj, triboj kaj popoloj — de unu loko al alia, diversaj grupoj, uzante

malsamajn labormetodojn kaj malsamajn lingvojn, interkomunikigis

kaj kontaktigis. Se en tiuj cirkonstancoj
.,

pro reciproka intersango

de la laborsperto kreigis sama vivmaniero," se havis lokon unuigo de la

laborsperto ce la kontaktigantaj grupoj kaj popoloj, la lingvoj de tiuj

popoloj venis al neevitebla kunfandigo - asimiligo. La lasta fenomeno

forestis nur tiam, kiam pro diversaj kauzoj la vivmaniero kaj labor-

metodoj de la popoloj, logantaj sur la sama teritorio, restis memstaraj

kaj malsimilaj.

Se okazis procedo de la kunfandigo-asimiligo de la lingvoj, tiam7

kreigis iu nova lingvo, pli akomodita kaj konforma al la unuigita labor-

sperto de la gentoj kaj popoloj, ligitaj per komuneco de la teritorio kaj

per^unueco de la laborprocedoj.

Ce la kunfandigo-asimiligo de la lingvoj, en la nova lingvo ri-

cevis pligravecon kaj prefereblan staton la konsistaj elementoj de la

lingvo de tiu gento au popolo, kies vivmaniero en la koncernaj cirkon-

stancoj estis pli stabila, pli konforma al la mastrumaj sancoj de la

koncerna teritorio, de la lingvo de tiu popolo, kies respektiva teknika

, kulturo estis sur pli alta stupo de la progreso. La lingvoj de la popoloj

venkintaj aii konkerintaj mem tre ofte asimiligis, au estis elpelitaj

flanke de la lingvo de la venkita, popolo, kiu staris sur pli alta stupo

de la teknika progreso kaj estis akomodiginta al pli raciaj metodoj

de la mastrumado kaj laboro. ,

Lingvoj ekzistantaj Ciuj lingvoj do la nun vivantaj popoloj kaj ankaii la lingvoj de la

popoloj, pli frue vivintaj kaj nun malaperintaj

,

;

prezentas per si rezulton

de treege komplika kunagado de diversaj labormedioj kaj diversaj

laborspertoj, ligitaj al la multmanieraj formoj de la vivo ce la diversaj

grupoj de Y homaro, kiuj reciproke interkontaktigis. La proksimeco

de kelkaj lingvoj, ilia posedo de la formoj, samaj au -proksimaj lau sia

enhavo aii konstruo, atestas, ke la vivmaniero de tiuj popoloj kaj ilia

laborsperto 'estis generale samspeca kaj havas komunajn radikojn.

Similekzemple estas proksimaj la lingvoj slavaj: rusa, serbo-kronl;)-,

ukrainia,.bulgara, pola k. a., kiuj havis en la pasintaj. epokoj unu sa-

man prafontan lingvon, kiu estis lingvo de la popolo, iam vivinta sur

unu komuna teritorio.

La antauuloj de la lingvoj modernaj, la lingvoj greka, latina, gota

k. a. postlasis siajn restajojn en la literaturo kaj diversaj skribajoj,

konservitaj gis nun. Komparante ci-tiujn literaturojn kaj skribajojn,

oni povas jugi pri la' grado de reciproka proksimeco de tiuj lingvoj kaj

klel.sekvon el tio: pri la gradoj de la proksimeco de la vivmaniero ce

la popoloj, uzintaj ci-tiujn lingvojn.



La kompara lingvoscienco, utiligante ei tiun metodon de la esploro

de diversaj lingvoj, ricevas eblecon fari vicon da valoraj korddudoj

pri la historia pasinteeo kaj historia evoluo de la homaro.

La nuntempa ekzisto sur la terglobo de cirkaii 800 diversaj lingvoj Miksitaj lingroj, Jargo-

kaj kelkmil dialektoj — signifas, ke en la nima momcnto ekzistas sur noj

la terglobo tia sama nombro da malsamaj vivmanieroj kaj labormedioj,

kiuj aperis pro la plej diversforma reciproka kunagado de la spertoele-

mentoj,malapero de idecj, de la diferencigo kaj asimiligo. Sed kiam

la apartaj popoloj, uzantaj por siaj vivbezonoj malsamajn lingvojn,

tamen venis al keik-ia kontakto— ili kvazau per la vivo mem faris

kelkajn miksitajn dialektojn, jargonojn, bezonajn por la interkompre-

nigo de la reprezentantoj de tiuj malsamaj popoloj. Sub tiuj jargonoj

oni klasil'ikas la mezepckan jargonon de la Mediteraneaj marbordoj

«Lingua franka» (miksajo el la franca, hispana, itala, greka, turka,

araba k. a.) kaj la modernajn: Cinuk, Pidgin-English, kaj tiun ruscinan

lingvon, kiu estas konata al ciuj logintoj en la Ekstrema Oriento kaj

ki malgrau gia sajna absurdeco, tamen posedas siajn proprajn gra-

matikajn .regulojn kaj ec esceptojn.

Karakteran trajton de tiuj miksitaj lingvoj-jargonoj prezentas la

malvasta medio por ilia apliko, ilia helpa destino. Ili _ estas-

uzataj nur ce la rilatoj de la malsampopolaj reprezentantoj, el kiuj ciu

parolas en la rondo de la samgentanoj sian gepatran lingvon.

Ciu aparta lingvo estas submetata al la samtempa efiko de la fakto-

roj diferencigaj kaj asimiligaj. En la frua epoko de la homa evoluo,

en la epoko de gia infaneco, la faktoroj de la
: lingvodiferencigo efikis

tre forte. La maldensa logantaro de la terglobo, foresto aii malfacileco

de trafiko kaj de rilatoj inter apartaj teritorioj estis kauzoj por la ma-

struma apartigo de la nombre malgrandaj gentoj kaj popoloj. La ma-

strum-ekonomia apartigo kaiizis apartigon de la lingvoformoj.

Tute kontrauan tendencon en la lingvoevoluo oni povas observi

nuntempe. Kulturo kaj civilizacio de apartaj popoloj komencas ensorbi

elementojn de iuj internaciaj, tuthomaraj kulturo kaj tekniko. La alta

tekniko kaj mekanikigo de la produktiloj, efektivigitaj en la_ landoj

eiiropaj, per forto de la historia neceso, estas transportata kaj trans-

plantata al aliaj, kulture kaj teknike malpli progresintaj landoj. KieL

sekvon de tio ni observas en la tuta mondo senduban internaciigon de la

produktantaj metodoj kaj labormanieroj kaj kiel rczulton — pliforti-

gon en la asimiligo de la plej diversaj lingvoformoj. La plifortigitajn

forrriojn de la asimiligo, kiam la samaj parolturnoj kaj formoj aperas

en la malsamaj lingvoj, oni povas difini kiel internaciigon de la lingvo.

Bazan kauzon por la s'imila asimiligo donas- tio, ke la ideoj, malpropraj

al la lokaj vivkondicoj, transportataj el fremda vivkutimo kaj el frem-

daj landoj, ne povas esti tuj esprimataj per la posedataj en la koncerna

lingvo lokaj lingvoformoj kaj parolturnoj. Krom tio, la nacilingvaj .

terminoj por tiuj «importitaj» ideoj montrus sin nekompreneblaj^ al tiu,

kiu importas tiujn ideojn; por la aborigcnoj la similaj novbakitaj naciaj

terminoj restus tute egale nekonataj, novaj ka,j destinitaj esti aparte,

memstare lernataj, kune kun la ideoj, kiujn ili esprimas.

Guste pro tiuj kauzoj malprosperas en la rusa lingvo la provoj an-

stataui tinjn internaciajn terrhinojn kiel «galoso», «automobilo», k. a.

per la vortkombinoj de la gepatrolingva origino: mokrostup,
samoSod, k. a. Kaj se en la oficiala lingvo, en la milita kaj admi-

nistra uzado la vorto «samokatcik» (biciklisto) trovis loman aplikon,

tamen en la generala, ciutaga vivo certe ne ekzistas iu espero forigi

la sufice iiiteiiiatrian terminon «velosipedist» (biciklisto). Samekzemplc



ill

la germanaj terminoj «Kraftwagen» por afitomobilo, «Fernsprecher»
por telefono k. a., naskitaj de la sovinisma agitado, havas ncnian.espc-
ron anstataui la .respektivajn internaciajn formojn. La berlinanoj, kiel
antaue, malgrau siaj personaj au politikaj vidpunktoj kaj konvinkoj,
eiam daurigas nomi la automobilon ne per la peza, germanigita «Kraft~
wagen», sod per simpla kaj facila internacia «Auto».

La popoloj, elirantaj sur la vojon.de la memstara stata progreso,.
nepre prunteprcnas por siaj bezonoj novajn vortojn on de la nacio,
sub kies regado ili antaue trovigis, cu el la intcrnac'iigita provizo de la
vortoj. T.iun sorton havas la nacioj de Ukrainio, Blankrusio, Latvio,
Litovio, Cehoslovakio k. a. Tiun sorton havas ankau la jus autono-
migintaj nacioj: cuvasa, karela, baskira k. a.

^
La koloniaj kaj aziaj popoloj, kontaktigante kun la europanoj kaj

aligante al la internacia europa kulturo kaj tekniko, estas devigataj
lerni la europajn lingvojn kaj preni el ili terminaron, uzatan en la adop-
.tata-.europa tekniko. Ci tiuj internaciaj esprimoj kaj form oj . komencas
ludi pli kaj pli grandan rolon en la evoJuo de la naciaj lingvoj. En di-
versaj lingvoj estas multaj centoj kaj miloj da internaciaj vortoj, ' kiuj
diferencas en diversaj landoj nur iomete. Suficas, se ni montros kelkajn
el ilia, nombro: lampo, telegrafo, telefono, radio, estrado, lustro, loko-
motivo, ktp.

Similaj esprimoj kaj terminoj iafoje ne nur akompanas la cnkondu-
kon de novaj ideoj, sed ec konkuras kun la pli fruc ekzistintaj pure
nacilingvaj terminoj por tiuj au analogaj ideoj kaj ec pelas ilin el la

.'. uzado.

Karakteri ekzemplo tiurila.te povas esti ruslingva] vortoderivajoj

:

- «polojenije» kaj «sostojanije»— la unua de la vorto «]ejatj» (kusi>,
la dua de la vorto «stojatj» (stari). Nuntempe ci tiuj du derivajoj pordis
siajn aiitauajn signifojn kaj la ideoj, per ili esprimataj, tute malkia-
rigis. Ahflanke kelkaj internaciaj termino] gustigis la ideojn; difinatajn
per tiuj du vortoj. Tiuj internaciaj terminoj estas:

a) situacio (trovigi en «polojeniije»),

b) tezo (proponata «polojenije»),

c) pozicio (okupata «polojenije»),

d) stato (status)— («sostojanije» proprasence), '

e) statuto
.; («poIo]enije», «ustav»).

En la donita ekzemplo la rusa lingvo au ne guste difinas per la du
«rusaj» terminoj kvin ideojn, au uzas ses terminojn: du <<rusajn» kaj
kvar «internaciajn» (la termino «stato — statu s» ne estas enkal-
kulata), anstatau la kvin terminoj tute ekzaktaj, sed de pure internacia

deveno. ^ :..:... •

,
.

Pruvante per la faktoj la sencesan asimiligon de ciuj lingvoj kaj
la enpenetron en ciujn lingvojn de pli kaj pli granda nombro da inter-
naciaj. terminoj, oni povus supozi la nepran estontecan kunfandigon
de ciuj lingvoj kaj starigon de unu komuna lingvo, konforme al la be-
zonoj de la moderna tuthomara kulturo kaj tekniko. Sed ec sela inter-
naciaj formoj en niaj lingvoj ludas ciam pli kaj pli grandan rolon, —
tiu fakto estas ankorau tie malproksima gis la kristaligo de la komun- "

tuthomaraj lingvoformoj.

la parola tradicio La asimiligon kaj internaciigon de la ekzistantaj lingvoj kontraii-
staras la lingva tradicio, ludanta en la historio de la lingvoevoluo tre
efikan rolon.. Ankorau en la antikveco la faktoro de la lingva tradicio

.

havis sian haltigan influon rilate al asimiligo de la lingvoj. Ci tiu hal-.

tiga influosin bazis, cefe, sur. la sperto kaj tradicio, transdonataj buse
de unu generacio alalia.



La tradicio estas pozitiva elemento rilate la utiligon de la labor-

sperto de la antaiiaj generacioj. Sed oni devas konsideri, ke la lingva

tradicio, en sia esenco, precipe akcelas la konservadon kaj nesangeblon
de la lingvoformoj. La influo de la tradicio rilate la-konservadon de la

:senca enhavo, kiun oni enmetas en tiun au alian formon, estas multe
pli malforta. El tio rczultas laugrada sango de ideoj, ligitaj al tin au
.alia formo, kaj apero en la lingvo de tuta vico da inalkonformajoj , «idio-

\tismoj» kaj malgustajoj. Tial la dume ricevita sperto en la natura ling-

vokonstruado ne donas motivojn por esperi rapidan kaj facilan procedon
de la kunfandigo de la lingvoj kaj arbitran naskigon de in nova, la tut-

Iiomara.

La bczono transdoni pcnsojn al lokoj malproksimaj kreis lingvon Skriba lingvo
;skriban. La skriba lingvo signifas komencon por la enmiksigo en la

naturan evoluon de la lingvo per artefaritaj, kreitaj de la homo, legoj.

La unua skriba lingvo (hieroglifoj de egiptoj, cinoj, antikvaj . meksi-
iianoj k. a.) esprimis tute neniajn vortojn, sed nur simbolojn, kiuj

devis elvoki la sonan rememoron kaj per gi koncernan bildon de la trans-

•donata ideo au penso mem. .

-

Simila ideografa skribo ne povis akceli la sensangan konservadon
de la respektivaj sonkombinoj. .-M vidas ke ce la generala komuneco
de la cina skribo por la tuta Cinio., gin uzas ne nialpli ol 7 diversaj po-
poloj de Cinio, kun diversaj lingvoj.

Aperinta post la hieroglifoj sona alfabeto, estante per si mem neniel

perfekta, ankaii ne ekzakte transdonis la prononcadon, diversajn akcen-

tojn kaj ties variajojn. Neperfekta alfabeto kaj neperfekteco en la trans

-

dono de la sono per la signo, simile al la antauaj simbolaj signoj, fiksis

por la ideoj certajn grafikajn (skribajn) esprimojn, sed ne garantiis

nevarieblecon de la koncernaj sonesprimoj.

Ciuokaze la ekzisto de la difinitaj skriboformoj ,
precipe de lalau-

:Sona skribolingvo, estis faktoro, plifortiganta la influon kaj signifon

de la lingva tradicio. Paralele kun la parola tradicio kreigis tradicio

de la skriba lingvo.

Malsamaj aifabetoj kaj diversaj manicroj en la prononcado de la

skribita lingvajo, faris kaj faras certajn barojn por la lingva asiniiligo —
do al la plua internaciigo de la lingvoj. La internaciaj terrninoj en di-

versaj landoj, da,nk
J

al la malsamaj prononcolegoj, akiras tute nein-

ternaciajn sonajn formojn.

En la anglolingva sonformo «internejs'nal» (lau la vortaro de John
Walker: «in-ter-na-shun-al») cu iu facile rekonas la internacian tcrmi-

non «intcrnational»; malgrau tio, ke tiu ci termino estas skribata en

ciuj europ aj lingvoj , uzantaj la latinan alfabeton (en tiu nombro ankau
en la an gla lingvo) tute same .

Partalj reformoj — simpligo de alfabeto kaj ortografio, estas sen-

dube eb aj, sed ili estas akompanataj per grandaj perdoj kaj penoj kaj

. devas esti konsiderataj jam kiel arta reguligo de la lingvoevoluo. En
1918 jaro en Eusio estis forigitaj du arkaikigintaj literoj "fe (jatj)kaj i,

sed se tiun relative malgravan reformon akompanis multaj obstakloj,

oni devus venki nekompareble pli multan nombron da obstakloj dum -

"

la plisimpligo kaj konformigo de la prononcado kaj skriba lingvo en

tiaj lingvoj, kiel franca au angla.

La lasta kaj sendube plej grava, pro sia rezisto, faktoro, kiu haltigas

la evoluon de la lingvoj lau la vojo de ilia internaciigo, estas gramatiko. .

La rcguloj de gramatiko estas necesaj por konservi la utilajn por

koncerna evolugrado de la lingvo metodojn de la skriba lingvo kaj por,

laiioble, forigi la superfluaju kaj malutilajn. Sed samtempe kun tio,

Gramatiko

g3



la gramatiko estas eefa
.

haltigilo en la internaciigo de la lingvo. Se en
la lingvon, pro nepraj

.

eirkonstancoj kaj neceso, penetras tiuj au aliaj

i'remdlingvaj , internaciaj vortoj, ili estas en la nacilingva gramatiko
aliigataj kaj alifasonigataj. Se la elementoj de internaciigo en la leksi-

kona materialo de la modernaj lingvoj estas sufice multenombraj

,

la elementoj.de internaciigo en la gramatiko] de la modernaj .Lingvo]

forestas au estas treege malmultaj.

Elementoj de la lingvo- Do, la alfabeto, skriba lingvo kaj gramatiko, ekzaktigante la lingvo-
konstruo,haltigantaj la formojn,lege reguligante kaj fiksante ilin,subtenas la ekzistantan busan

luternaciigon
tradicion en la kontraustaro de la lingvo al fremdaj influoj kaj en certa

grado konservas la ekzistantaj lingvojn de la influo de la faktoroj inter-

naciigaj.

La elementoj, kiuj formas la lingvair tradicion: la parola tradicio y

- alfabeto, reguloj de la skribo kaj gramatiko, malhelpas la kunfandigon
de la lingvoj, faras tiun kunfandigon neebla ce la nuntempa stato de
ilia^plua evoluo.

Ce la generala instruiteco la forto kaj influo de la lingva tradicio

des pli multe grandigas.

. Do la ekzistantaj formoj de la konstruo de diversaj lingvoj ne mon-
tras iun vojonal la plua lauforma lingva internaciigo.

La latina kaj aliaj Estas vero, ke partan rolon de la mondlingvo ludis siatempe la lingvoj

Euondling'voj de la grandaj kulturaj nacioj. Tiuj lingvoj en diversaj epokoj kaj por
diversaj lokoj estis: sumera, sanskrita,.hebrea kaj pli poste greka. La.

romaj legionanoj dum la sencesaj venkoricaj militoj de la respubliko kaj

poste de la imperio, cie propagandis kaj vastigis la vulgaran roman.

lingvon. La superaj klasoj de la venkitaj popoloj - baldau akceptis la

lingvon de la venldntoj, kiuj alportis kun si altan kulturon. Sedsekvis;

tion la invado en la Okcidentan Europon de la gotoj kaj de aliaj germa-

naj gentoj. Komencigis la nova Babelo; la lingvoj kunfandigis, sangi-

gis kaj en la mezepoko la latina lingvo farigis posedajo nur de la superaj

instruitaj klasoj.

En la XVII jarcento la mortinta latina lingvo sin montras jam
malsufica por la bezonoj de la europa.civilizacio. La juna europa bur-

garo, rapide kreskanta kaj plifortiganta, anstatauis la uzadon de la,

latina lingvo per uzadode disvolvigantaj naciaj literaturaj lingvoj.

Ec la kripligoj kaj barbarismoj, kiujn enkondukis en la latinan lingvon

famaj scienculoj, ne povis gin savi. La monda lingvo, almenaii por
diplomatio kaj superaj klasoj farigis lingvo franca.

Ciuj tiuj, atingintaj siatempe provizoran sukceson, naciaj lingvoj

kaj en ties nombro ankau lingvo latina, pretendis esti «mondaj». Kaj
ciuj ili siavice, estis forigitaj de la lingvoj de aliaj popoloj, pli prospe-

raj progrese kaj kulture. La konkurado inter diversaj popoloj malh<-lpis

al iu nacia lingvo -farigi efektiva tutmonda lingvo. Tio estas tre kompre-
nebla fakto: la akcepto de la lingvo de iu popolo kiel tutmonda donus

al tiu popolo. kaj .giaj anoj grandvalorajn privilegiojn, dum la alia]

popoloj restus sen videbla profito.
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LA AKTA REGULIGO DE LA LJ.NGVOEVOLUO

Por ni, adeptoj de la nova lingvoscionco — estas
tute sendubaj: la kreo de la lingvo per kolektivo kaj la
eyoluo de apartaj, diferencigintai en kondicoj de antaii-
histona socio, lingvoj al la estonta komuna lingvo, same
kieltio, ke la homaro, akcelante unuecon de la ekonomio
kaj de la senklasa socio, ne povas ne entrepreni science
preparitajn agojn por plixapidigi tiun mondan procedon.

Akademiano N.-M arr. 1927.

La alfabeto, reguloj de ortografio kaj gramatiko estas bazaj regu- EriinariaJ elemental en
liloj de la Imgvo, konscie stangitaj kaj konscie alprenitaj de la homo, la rcguligo de la lingvo-
Tmj reguhloj, esprimitaj per serio da gramatikaj reguloj kaj legoi
havas sian rektan .destinon, firmigi certajn formojn de la lingvo kaj
iksi certan ordon por ilia konstruo kaj uz ado.

AliLanke — ci-tiuj foje starigitaj kaj restantaj nesangeblaj, mal-
fsamaj ce diversaj lingvoj

, reguliloj haltigas la phi-Mi evoluon de Li lingvo
kaj unuavice haltigas la rimarkeblan intemaeiigon de la' lingvoj kon-
dukantan al ilia estonta kunfandigo.

°

Sed se tiuj reguliloj de la lingvo estas produktajoj de la konscia
kreado de la homo, kaj kies kreon kauzis certaj neceso ka,j bezono, tiam
aperas dcmando, cu la lingvo estas generate io' netusobla kaj c'u oni
ne povus organizite sangi, akcmodi kaj rekonstrui la legojn kaj re<m-
lojn de ortografio kaj gramatiko, difinantaj la lingvoformojn, neniel
lmitante tiun elementan, naturan evoluon, kiun ni sajne observas en
la procedo de la evoluo de la ekzistantaj lingvoj..

<

Por plene solvi ci tiun demandon, ni devas akcepti, ke tio, kion Lingvo popola kaj
ni nunmomente nomas lingvo de eerta popolo esence estas kolekto lingvo literatura
de diversaj lingvoj, diai.ektoj kaj par.ilmamcraj kaj unuavice:

1. ingvo paroJa — popola, lernata de iufano ce siaj gepatroj,

2. Lingvo literatura, lernata en lernejo kaj - per librolegado.
,

:

Ciu el tiuj lingvoj, popola kaj literatura, povas esti siavice dis-
'

klasigita je kelkaj novaj subspecoj.

Tiel ekzemple, parolmaniero — lingvo de apartaj lokoj, provincoj
distnktoj, ec de vilagaj kcmunumoj kaj vilagoj posedas siajn proprajn
ecojn kaj difercneas de la lingvo, parolmaniero de la najbaraj regionoi

Sammamere lingvo literatura, uzata de apartaj homoj, apartaj
homgrupo] kaj litrraturaj iendencoj, estas certagrade malsimila al
la jmgvo de aiiaj aiitoroj, aliaj homgrupoj, sociklasoj kaj tendencoj.

I



Propradire, ciu sociklaso, ciu laborkolektivo, ciu homo, en certaj.

limoj, kreas «sian lingvon», tiun lingvon, kiun li uzas.kaj per kiu li

interkomprenigas kun la samrondanoj.

Sed.se la in dividua kreo en la popola lingvo perdigas kaj restas

nerimarkita, sin montrante nur kiel pli au.malpli akceptitaj kaj apli-

kitaj novaj enkondukajoj ,
— la individua kreo en la lingvo literatura

estas rimarkebla kaj ofte oni povas konstati la autoron, iniciatinton

de tiui aii aliaj sangoj kaj aldonoj, enkondukitaj en la lingvon kaj pli

: ' poste en gin enradikigintaj.

Krom tio la skriba, presita kreo de la novaj lingvoformoj estas ciam
pli efika, havas pli multajn sancojn disvastigi, farigi socia kaj enra-

dikigi, ol la individua, nefiksata skribe kreo de la novaj formoj en la

lingvo popola— parola.

Konsekvence al tio, se ni volas konstati la faktojn de la arta regu-

ligo de la lingvo konforme al tiu au alia bezono kaj al taskoj , stari-

gataj per la vivo — ni devas nin turni unuaviee, kompreneble, al la

lingvo skriba, libra, literatura.

JKreado de la literatu- Konscie organizitan reguligon de la lingvo en pli ait malpli granda
raj lingvoj rilato vidis ciuj literatura] lingvoj de ciuj kulturigintaj popoloj, en

•

ties nombro ankaii la lingvo rusa.

Ankorau en la IX. jarcento du, tiel nomataj «apostoloj» kaj «kle-

riginto]V.de la slavoj, la fratoj C i r i 1 o kaj Me t o d o, prilaboris

regularon por la ortografio kaj gramatika fundamento de la slava lingvo

lau la dialekto de la macedoniaj slavoj. Per tio ili kreis lauesence la

:

- tutslavan parolon, la tutslavan literaturan lingvon, kiun uzas la orienta

.

- - ortodoksa eklezio gis nun.

Sed plej karaktera tiurilate estas Mstorio de la germana literatura,

aii t. n. «nova suprogermana lingvo», en fina formo fiksita per la tra-

duko de la biblio, kiun faris L u the r. Antau la Reformacio la ger-

manoj ne havis komunan literaturan lingvon. En diversaj regionoj

de la germana imperio dominis apartaj parollingvo], konservigintaj

e~c" gis nun. Kiam oni bezonis uzi iun tutimperian lingvon, oni uzis por

tiu ci celo lingvon latinan. Nur komencante de la fino de la XIII. jar-

cento la paktoj kaj dekretoj de la tutimperia signifo estas redaktataj

jam en la lingvo germana. Sed iajn ekzaktajn, fiksitajn formojn tiu ci

kancelaria lingvo ne havis. Por la unua fojo, en la imperiestra kance-

lario en Praha, kie en tiu epoko dominis la miksita — inter la suda

kaj mezgermana — dialekto, oni komencis prilabori la normojn kaj

bazajn regulojn por la tutgermana skriba lingvo. Poste, en la jaro 1490
oni faris oficialan interkonsenton de la du regnaj kancelarioj — de

la imperiestra kaj tiu de~ la saksa Kurl'iirst — pri la uzado de tiu ci

lingvo en la reciproka, oiiciala korespondo. Al la sama tempo rilatas

gia gramatika prilaboro. La sekretario .de la imperiestro Maksimiliano

Hans Krachenberger skribis latine la unuan «gramatikon

de la germana lingvo».

Samtempe la oficiala, prilaborita en la kancelarioj, lingvo penetris

en lemejojn, en la librojn kaj privatan interkorespondon. La invento

de la presarto akcelis la pluan disvastigon de la komune akceptita,

komprenata tra la tuta Germanio, lingvo. Sur multaj presitaj libroj

de tiu kaj sekvantaj epokoj ekzistas surskriboj, ke la libro estas presita

«en vera, generala germana lingvo». Sed malgraii la komunaj lingvo-

formoj apartaj diferencoj.de la lokaj dialekto] dauris, konservataj ec en

presitaj libroj.. Komencante tradukon de la biblio, Luther unue

sekvis la generalan uzatan. lingvon, sed plue li ekuzis novajn, tre ofte

artefaritajn formojn, senigitajn de la troaj dialektaj koloroj. La leksi-

.



kono,sintakso kaj stilo de la moderna germana literatura lingvo entute,

estas kreajo de Luther. En. la unua periodo al kelkaj lokaj oldonoj

de la biblio de L u t h e r oni aldonis ee apartajn «listojn de fremdaj

vortoj», uzataj de Luther, sed nekonataj en la koncerna loko.

Tamen jam post jarcento la lingvo de Luther farigas oficiale ak-

ceptita en eiuj regionoj de Germanio kaj ee en Svisio. La germana
literatura lingvo, ne apartenanta al iu regiono de Germanio kaj arte

konstruita, okupis apartan situacion inter la popolaj dialektoj. La
evoluo de tiu 61 lingvo en pluaj epokoj estis direktata teorie, gramatike,

sed ne per elementa evoluo, propra al la popolaj parollingvoj.

Analoge kuragan kaj pure artan efikon ricevis en pli malfrua epoko,

komence de la jaro 1901, lingvo hungara, gis tiam nekulturata. Sufi-

cas.se ni notos ke gis la jaro 1843 oficiala lingvo de la hungariaj lernejoj

estis lingvo latina. F e r e n c z Kazinczy estis iniciatinto de la

nova movado en la hungara literaturo. Li volis fari la lingvon riea,

gusta, elasta. Li kreis amason da n o v a j v o r t o j. Parto

de ili knn la tempo fori gis el la uzado, sed granda parto da novaj espri-

moj kaj vortoj, mankintaj en la hungara lingvo, lau bona iniciato de
Eazi.n.cz'y, enradikigis kaj ekvivis.

M vidas ke la vojo de decida, konscia enmiksigo en la regionon de Konscia kreo do mo-
la lingvokonstruo estas neniel csceptebla,.ke tiu ci vojo jam estis trairita dernaj lingvoj. Sanskri-
de kelkaj literaturaj lingvoj dediversaj popoloj. ta lingvo

La artefaritaj normoj kaj formo, dum tiu ci vojo prilaboritaj kaj

starigitaj, ne nur influis evoluon de :;

la lingvo kaj fiksis ties ioman unue-
co n, sed ankau akcelis starigon de komuna interkomprenilo por la per-

sonoj, uzantaj diferencajn popolajn dialektojn kaj parolmanierojn.
La historio tamen konas ankorau aliajn, pli karakterajn ekzemplojn,
kiam la homa racio, konsiderinte konccrnajn bezonojn, — konstruis

el la lingva materialo de la pasintaj epokoj jam tute novajn preskau
tute ne ekzistintajn artajn sformojn de novaj lingvoj.

Tiarnaniere, en la historio de la lingvoevoluo ni eltrovas ne nur
vojojn de la evoluo, sed ankau vojojn revoluciajn— konscian, pripen-
sitan kaj interkonsentitan lingvokreon.

Bonegan ekzemplon de simila konscia kreado, de konkorda efiko

al la lingvo flanke de la novaj reguligaj elementoj prezentas la lingvo
s a n s k r i t a.

En la Bordorienta Hindio, en la valo de Pendshab, antau kvar mil
jaroj vivis popoio, veninta tien el iu nekonata loko. La geogral'ia kaj
vivtradicia komuneco de la gento sekvigis la ekziston do komuna lingvo,

nomita de la antikvuloj lingvo veda. lorn post iom la teritorio, okupita
de tiu ci popoio, vastigis kaj etendigis tra la valo de rivero Ganges kaj
tra la tuta Hindia duoninsulo. En la claiiro de sia miljara historio la

popoio, pro multaj lokaj cirkonstancoj , dividigis teritorie kaj disfalis

je nombro da apartaj gentoj. Konforme al tio dividigis ankau la veda
lingvio. - '

En tiu malproksimega epoko portantoj de la kulturo kaj de lingvaj

tradicioj estis seieneuloj-pastroj. Ciu aparta gento kreis sian propran
skolon de pastroj. Ciu pastra skolo havis apartajn regulojn de la pro-
noncado de la antikvaj sanktaj tekstoj. Tiuj reguloj plifortigis la" di~

sigon kaj diferencigon de la multenombraj dialektoj.

Naskigis neceso krei komunan lingvon, kiu ligus la diversajn gentojn.

El.la antauaj malsamaj reguloj.de prononcado, deklinado, konjugaeio
kaj vortoderivado.. iom post iom estis formitaj unuformaj bazoj de
unu komuna lingvo. Tiu ci lingvo ricevis la nomon «Sanskrito». kio
signifas: perfekta, purigita.

•2/
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Bramano Pan i n i en IV. jarcento antaii nia ero, kompletigis

Si tiun ellaboron cle harmonia gramatiko kaj de komuna skriba lingvo. x

La laboro de Panini konsistis el mallongaj sentencoj, nombre

eirkau 4.000. En ili per pure abstraktaj matematikaj manieroj, rcme-

morigantaj sistemon de-la algebraj signoj, estas disvolvata la tuta kon-

struo.de la sanskrita lingvo.

Sanskrito estas precipe riea je vokaloj, kio donas al gi grandan

sonecon. Gi posedas vokalojir longajn, mallongajn kaj diftongojn

(entute 13).

Panini difinas la kvaliton de la sonoj tiamaniere:

1. Ciu konsonanto estas duone pli mallonga ol la mallonga vokalo.

'2. La longa vokalo, au diftongo (aj, an) estas duoble pli longa ol

la -mallonga vokalo.

La loko por akcento en Sanskrito ne estis fiksita.

Laii la regularo de P a n i n i, la akcento sin bazas sur la tonle-

vigo en la akcentata silabo de la vorto, t. e. la akcento estas muzika.

La sonoj estas submetataj al sango ce ilia reciproka renkontigo

interne de la vorto. Ciuj tiuj sangoj estas guste reguligataj per grama-

tiko, ekz.: a+i=^e; a+u=o, ktp.

En la deklinado oni distingas 3 genrojn, 3 nombrojn (ununombro,

dualo kaj multenombro) kaj 8 kazojn. Krom tio, la deklinado varias

lau la vokalo j, enirantaj en la bazon de la dcklinataj vortoj.

Apartaj reguloi ekzistas por la deklinado cle la numeraloj kaj pro-

-nomoj. '.
.:' ..,*-

Generale, malgrau la komplikeco de la lingvoformoj, ciuj ili estas

prilaboritaj kaj reciproke harmoniigitaj per la koncernaj gramatikaj

reguloj.
'

a .:

Dum la dekoj kaj cento j da jaroj en tiun duone artefaritan, au ciuo-

kaze arte rcguligitan lingvon, estis tradukita cio, kio estis valora en

la literaturo de Hindio. La lingvo mem farigis proprajo de ciuj kleraj

f hindoj.

La antikva veda lingvo samtempe en la popolamaso daure disigis

kaj iormis la tiel nomitajn prakritajn clialektojn.

Sed la ekzisto de Sanskrito helpis ! al Hindio, malgrau ties divcrseco

en la vivamiero kaj vivformoj s konscrvi unu komunan kulturon. La

homa racio tiuokaze sciis konscie direkti la lingvokonstruon lau la al gi

bezona vojo; per la kreo de la novaj lingvoformoj enkonduki en la vi-

. von de certa kolektivo konscian kreelementon.

La naturaj lingvo j ekzistis, havis propran literaturon kaj mem-

staran -evoluon. Kaj la artcfarita Sanskrito ekzistis samtempe kaj

paralele kun la lingvo j naturaj, kiel siaspeca helpa litcratura lingvo.

Dank' al la flekseblo de la lingvokonstruo , fine priformita de P a-

n i n i, tin ci lingvo ne pereis kaj daure ekzistas en la bramana litera-

turo gis nun.

Lingua Gerai Trovigas alia grava eksperimento de la lingvokonstruo, en la skalo

de tuta duonkontinento; la hispanoj, almilitintaj Brazilion, kun la

celoj de pli intensiva ekspluatado de la lando, estis devigitaj interrilati

kun la indigenoj, havintaj laii sia vivmaniero kaj historio nenion komu-

nan kun la hispanoj. Krom tio ankau la multenombraj ,
malsamaj

dialektoj de la indigenoj malhelpis al la hispanoj en la plua konkerado

de la lando. Ne atendante la venontan pogradan evoluon en la asiniiligo

de la lingvoj, la instruitaj jezuitoj, pioniroj de la hispana kulturo en

XVI. jarcento, kreis la vortaron, alfabeton kaj gramatikon de lingvo

«Mondo», Stockholm, 1915, X° 6. p. 42
(
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facile akireblan por ambaii: hispanoj kaj aborigenoj. Tiu ci lingvo

sub la formo de «Lingua Geral Brazilica» x ekzistas en Brazilio' gis

nun, servante al la diversgenta kaj diverskolora logantaro de la centraj

regionoj de Sudanieriko.

Kiel ekzemplo de alia «arta» lingvokreo sur la bazo ne de literaturaj Jarg-onoj ( «Argot» )

lingvoj, sed de popolaj parollingvoj, estas la jargonoj de stelistoj

—

;

«argots» (elpar. argo),.

Tiuj jargonoj estas kreataj kaj iizataj de apartaj rondoj da pcrsonoj,

laii ties specifikaj bezonoj. Sian originon ili komencas en la grizaj prae-

pokoj. Imitante la parolan cifritan lingvon — tiuj jargonoj posedas
cion, kion devas posedi popola parollingvo, kaj samtempe forestas ec

iu dubo pri la artefariteco de tiuj lingvoj, kreitaj per konscia sango kaj

akomodo de la respektivaj lingvoformo
j , bezonaj por la koncerna rondo

da pcrsonoj.

Al la sama tipo de la lingvoj oni devas alkalkuli la t: n. lingvon
de «ofenja'oj$> (vilagaj kolportistoj), kreitan versajne en la gubernio
de Vladimir de la nomitaj kolportistoj kaj uzatan de ili por siaj konsul-

"

*

tajoj kaj interparoloj, t. e. por tiuj okazoj. kiam la senco de tiuj inter-

paroloj devas esti kasita de la fremduloj.

Trovigas historiaj sciigoj, ke en Ukrainio, dum la naciaj bataladoj
kontrau Polio, la fugintaj servutuloj ukrainoj, sin maskantc per rolo

de almozuloj, elpensis sian propran lingvon. Tiu ci lingvo ankorau
en la fino de la pasinta jarcento restis konata inter la Galiciaj kaj Podo-
liaj «Kobzaroj» (alinozuloj-minstreloj, kantantaj siajn kantojn sub :

^..^:&

akompano de okkorda muzikilo «Kobza»).

Bibliografio de ciuj europaj jargonoj estas notita ce W a g n e r

en «Die Litteratur der Gauner- und Geheimssprache» (Dresden, 1861).

El ciuj cititaj ekzemploj devas esti farita konkludo pri la ebleco de Ebleco do la konscia
la konscia intervcno en la procedojn de la natura liugvoevoluo kaj ne konstruo de la lingvo

nur de la lingvo literatura, sed anl?:au de la lingvo popola, parola.

Simila interveno estas rekta rezulto'de la konscia kompreno derealaj
postuloj kaj bezonoj de la momento, starigataj antaii la interkomprenilo

kaj ligilo — la lingvo. Tiamaniere. la organizita efiko al la lingvo,

gia arta reguligo kaj konstruo estas eblaj kaj koncepteblaj — sed
1

celkonformaj ili estas nur en plena konscio rilate al la starigita. celo,

en plena konscio pri la ekzistantaj bezonoj kaj ebleco j de la bonapliko
de la lingvo.

Malkonfido kontrau artefarita, konscie kreita, konstruita kaj science-

reguligita lingvo similas.supersticon de la malldera vilagano, haltiganta

la vagonaron. La scienco pri la lingvo, sin okupanta per gia analizo,

la scienco pri la sociaj taskoj de la lingvo — donas neniajn kaiizojn

por nei cblecon de gia arta konstruo, de gia sintezo. Kiel ni vidas,

okazas tute kontraue — la sperto de la pasinteco konfirmas la eblecon
de simila konstruo.

Se ni ec konjektus, ke la lingvo natura estas organismo, kiu servas

al niaj bezonoj same, kiel en la cirkonstancoj de sia eble ekzistado servas

iu sargporta besto, perfektiganta en sia natura evoluo, en tiu rilato

la artefarita lingvo estus kvazau lokomotivo, automobilo, sei*vanta

al niaj bezonoj en la de ni difinitaj cirkonstancoj. Por la lokomotivo
kaj automobilo ci tiuj cirkonstancoj estas reloj kaj soseo, por la arte-

farita Lingvo — la taskoj de ni donitaj al tiu ci lingvo: priservi pli

au malpli grandan homkolektivon, kiun kunligas certaj komunaj inte-

1 F. F r. Lebzelten. «Katholische Missioniire als Naturforscher und Aertz-
te», Wien, 1902.



resoj kaj kin sentas bezonon por komuna interkomprenilo. Esenco de

la lingvo ne estas esenco de la organismo de in sargbesto — esenco de

la lingvo entcnas iun organizitan teknikan forton, kin servas por difi-

nita bezono. .

- .

Se ni metos cevalon en la vivkondicojn de ka.mclo,.la ccvalo ne el-

tenos kaj farigos au senntila, ail iom post iom kaj tro malrapidc komen-

cos akomodigi al la novaj formoj de l'ekzistado.

La natura lingvo en la tute novaj cirkonstancoj de l'ekzistado au

sin montros senntila, au iom post iom rekonstruigos.

Lingvon, konstruitan konscie, estas pli facile akomodi al la necesaj

vivo- kaj ekzistoioruioj.

Fourier skribis siatempe pri iuj marleonoj, kiuj pro la legoj

de necescco nepre aperos kaj estos uzataj por transport© de multpezaj

sargoj. Tamen Fourie r kaj al li similaj ne gisvivis tiujn leonojn.

La homa gcnio, ne atendante aperon de la marleonoj, kreis ion pli pcr-

fektan: vapormasinon kaj oceanan vaporSipon.

Se ni akeeptas la cblecon de la arta konstruo kaj rcguligo de la lingvo
j

,

se ni konas tiujn mankojn, kiujn havas la modernaj naturaj lingvoj—

nature starigas dcmando:' cu ne estus eble, jam nun, per iu difinita vojo,

forigi tiujn mankojn kaj la koncernajn lingvojn reguligi, enkondukinte

novajn regulojn, k'iuj ' difinus skemon kaj konstruon de la lingvo.
_

Por

respondi al tiu ci de'mando — ni devas reveni al la farita de ni divido

de ciu lingvo je lingvoj popola-parola kaj literatura. Estas evidente

ke la popola-parola lingvo estas «produkta]o de la medio, cirkonstancoj

kaj rilatoj de la produktado*, gi estas interligilo, kies uzmetodojn oni

akiras tute automate en la infaneco.

Tiu'n lingvon ne estas eble rompi, d e t r u i

kaj reformi, n e r e f o r m a n t e 1 a modi o n, cirko n-

s t a n c o j n kaj r i 1 a t o j n d e la produktado.
Tial, parolante pri la arta raciigo de la lingvoj, ni devas konsideri,

komprcneble, nur racikonformigon do la literatura lingvo.

Ni scias ke fakte ckzistas ekzemploj, kiam oni i'aris serion da mal-

grandaj, partaj reformoj en kelkaj literaturaj lingvoj. Al tiaj reformoj

rilatas la reformo de la rusa alfabeto, efektivigita en la jaro 1918. Tiaj

reformoj sendube estas tre utilaj. Sed ciu komplcta reformprojekto

por iu literatura lingvo -ciam renkontas la tuj aperantan, kontraustaron

de la medio, cirkonstancoj kaj rilatoj de la produktado, car lingvoj

literaturaj estas nenio alia ol surkonstruajo super la lingvoj ^naciaj,

popolaj. Kaj reformi, reguligi radikale ci tiun surkonstruajon, no

sangante gian bazon— lingvon popolan — certe estas afero malfaci-

lega, se oni ne volas dissiri la ligilojn inter la du specoj de la sama

lingvo — literatura kaj popola. La historic de la raciigaj provoj ce

la lingvoj naturaj estas respektinda kaj havas sufican agon. Ekzistas

ne malpli ol 7 projektoj de baza reformo por. la lingvo rusa, 7 projektoj

por la lingvo angla,. 4 por la franca, 5 por la germana, 2 por la itala kaj

po 1 por la sveda kaj hispana.

- La moderna lingvoscienco kapablas teorie solvi problemojn pri la

pli perfektaj konstruformoj de la lingvoj. S e d g i ne. kapablas
devigi iun popolon, ekster la bezonoj de ties

v i v m a n i e r o k a j labormedio, f a r i s a n g o j n en

la lingvo de tiu.popolo.
.

Tial fari veran kaj fundamental! raciigon cle iu (literatura) lingvo

estas neeble, car tiu raciigita (literatura) lingvo perdus sian ligitecon

kun la popolo — portanto de la bazaj formoj de la koncerna lingvo.
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Sed se rilate la ekzistantajn naturajn lingvojn ciuj provoj de ilia Venontaj perspektivoj

arta rekonstruo kaj reguligo en la nunai cirkonstaneoi kai en la nuna i
lc la

.
Hngvocvoluo kaj

, , , i ij
°n • i -r • t • •

i tormig'o dc nova tut-

1

tempo estas tre malmulte elikaj, kaj se m devas nm iimigi nur per mai- monda linsvo
grandaj, partaj preformoj, — multe pli grandajn perspektivojn mon- .

tras al ni la regiono do la konstrueblo de nova lingvo, kies aperon antau-

difinas la tuta progreso de Thomaro kaj de gia kulturo.

La nuntempa stato de la tekniko, kulturo kaj industriigo entenas

en si sendubajn remisojn por la apero de la tutmonda internacia lingvo.

En la tuta mondo, kun ciam pli kreskanta rapideco, sur.la bazo de la

komunaj metodoj en la ekspluatado de la naturfortoj kaj en la inasin-

apliko — kreigas samformaj laborkutimoj kaj metodoj. Ne plu ekzistas

iu kontinento aii lando, kill ne partoprenus en la tutmonda ekonomio

kaj trafiko.

Sed pro la foresto de komuna— de ciuj akceptita — lingvo en

granda grado perdigas la ebleco utiligi niajn teknikajn atingajojn en

regionoj de la kunligo kaj transdono de la penso.

Telegrafo kaj teleibno, radio-telegrafo kaj radio-telefono povas .

transdoni la homan penson, esprimitan per vortoj, trans niiloj da kilo-

metroj — de unu monda ekstremajo al alia, — sed foresto de la tutmonda •

lingvo tro ofte malhelpas nin en la utiligado de la sin prezentantaj vastaj

ebleeoj. *?

La kolose progresintaj mondrilatoj kaj rimedoj de la trafiko, ce

la fakto, ke ciuj lando
j
partoprenas en la tutmonda mastrumado, estas

per si mem sufica premiso por konfirmi la maturigintan bezonon de

tutmonda lingvo. M do havas nenian rajton ignori la reale ekzistantan

kaj sencese kreskanta'n bezonon de la internacia, tutmonda lingvo.

La fakto, ke ekzistas la laborista «Internacio», montras al ni, ke,

pro multaj objektivaj kialoj, iu serioze kaj mondskale entreprenas la

unuigon de la socia mastrumado. Post la efektivigo de tiu ci unuigo,

krom la klasaj limoj, nepre falos ankaii limoj regnaj. Devos fali anl^aii

la nun ekzistantaj okcent <dingvolimoj » inter la popoloj.

Kiel unu el la bazelementoj de ciu aparta kapitalisma regna organismo

estas regna lingvo, oficiala interne de la regno por la regnaj institucioj

kaj civitaroj (malgrau tio, cu gi al ciuj estas la gepatra, ail ne) kaj elek-

tita por scrvi kid batalilo kontrau la alilanda konkurado en la propra

me.rkato. Similekzemple por la tutmonda organismo, por monda cko-

nomia sistemo, teknike kaj ideologic estas bezona komuna tutmonda

lingvo. La problemo de tiu mondlingvo devas esti nepre starigita per

la forto de aktualaj cirkonstancoj.

Se la politika «Internacio» estas bezono de la multaj milionoj el

ciuj landoj, la sama bezono kreas generalajn objektivajn premisojn

por la kreo de tutmonda lingvo.

Tiamaniere, antau la aplika Jingvoscienco konturigas nuntempe

tasko pli komplika kaj vasta, ol tiuj, kiujn solvis P a n i n i en Hindio

kaj la hispanaj jezuitoj en Brazilio.

La problemo de la internacia, tutmonda lingvo starigas plenkreske

antau la nuntempa homaro.

'Kaj se ni venas al konkludo, ke malgrau ciuj ekzistantaj objekti- .

vaj premisoj , en la nuna momento
,
pro la fakto de la nuntempa lingva

tradicio, ni ne povas esperi baldauan asimiligon de la ekzistantaj lingvoj

kaj baldauan formigon de unu komuna internacia lingvo — ni devas

esplori per kiaj rimedoj de la arta interveno kaj reguligo ni povus pli-

. rapidigi ci tiun procedon de la forrnigo de nova tutmonda lingvo.

La starigitan problemon ni devas disigi per ekzaktaj limoj kaj es-

plori lau du diversaj pozicioj: 1. cu estas eble akceli la asimiligon de



la ekzistantaj lingvoj, t. e. ilian internaciigon, kaj 2. cu estas eble jam
nun efektivigi inn internacian lingvon, konforman al la nuntcmpa kul-

turo kaj tekniko-kaj al la moclerna vivmaniero.

.Rimedoj de organizita Jam la ekzisto en niaj literaturaj lingvoj de tiai artaj reguliloj kiel

akcelo de ia lingva in- alfabeto, ortografio kaj gramatikaj reguloj — porparolas tion, ke ne
ternacilgo

es^as escGptita ebleco dc la organizita intervene en regionon de la lite-

raturaj lingvoj por ilia evoluigo kaj speciale por ilia internaciigo. Por

tiu celo unuavice devus esti forigitaj kaj laueble malfortigitaj la in-

fluoj, haltigantaj la internaciigon: 1. la lingva tradicio, 2). spccialaj
'-= alfabetoj kaj 3. gramatiko.

. ,. Sckvantaj bazaj rimedoj clukaze povus esti efektivigitaj m'oncl-

skale, rilate al eiuj literaturaj lingvoj:

P" a) simpligo de ortografio, •

b) unuigo de la literaro sur la internacia bazo de latina alfabeto,

c) internaciigo kaj interproksimigo de la terminaro por diversaj

sciencoj kaj sciencaj disciplinoj, tlJ

d) enkonduko de la samaj nomoj por mezuriloj, diversaj normi-

igiloj ktp. - ~

/

-

La enkondukon de tiuj efikiloj devus antauiri esploroj kaj eltrovoj

i- de la koncernaj sciencaj organoj.

Ke la nomitaj rimedoj estas fakte bezonaj kaj tute sengene efektivi-

geblaj —atestas tion, kiel parta efektivigo de tiuj rimedoj en diversaj

landoj kaj ce diversaj popoloj, tiel ankau sencesaj kaj ciulandaj provoj

de ilia plua efektivigado.

En la rusa lingvo estis atingita kaj efektivigita tre esenca simpligo

de la gramatiko kaj ortografio kaj rezulto de tio estis faeiligo dc la

lerno de tiu ci gramatiko mem. En Anglio kaj Usono kalkaj societoj,

propagandantaj simpligitan ortografion, batalas jam ne unuan jardekon

por la reformo de la angla gramatiko. Simila movado, ne tiom vast-

dimensia, ekzistas ankau en Germanio. La diverssignaj alfabetoj de

diversaj lingvoj tra la mondo komencas esti anstatauigataj per latina

alfabeto. Paralele-kun la serboj, gis nun uzantaj «ciri]an» alfabeton,

la samlingvaj al la serboj kroatoj uzas por tiu ci lingvo latinan alfabeton.

Ciuj serbaj lernejoj instruas 3a uzadon de la kroata latina alfabeto.

Multaj japanaj kaj cinaj tekstoj, same kiel sanskritaj, estas nuntempe

presataj per latinaj literoj. En Japanio la societo «Roma-dzi», propagan-

danta latinan alfabeton, havas ccntmilojn da adeptoj kaj eldonas siajn

. specialajn jurnalojn. Lastatempe en Azerbajdjana,' Tatara, Krimea,

Baskira, Kazaka, Kirgiza kaj Uzbeka sovetrespublikoj per la registaraj

deki'etoj la araba alfabeto estis anstatauigita per latina. La kunveninta

. . en la jaro 1925 Turkologia.koiigreso esprimis deziron vidi tiun anstataii-

igon efektivigita ciuloke inter la popoloj, uzantaj gis nun la araban

alfabeton. .

'

Ne tiom favora kaj ne tiom brilekzempla estas la progreso en j.a re-

giono de la internaciigo de terminaro kaj de la starigo de internaciaj

normigiloj. Sed ec tie ci multaj pasoj estis faritaj. Kelkaj naciaj koj

misionoj por starigo de normigiloj ankau pluraj internaciaj kongresoj

jam kunligas kaj kunrezultigas sian sperton. La kunrezuitigo de tiu

.

' ci sperto nepre finkondukos kiel al samformaj normigiloj, tiel same a

samforma teknikaterminaro.

La ci supre nomitaj, kompare facile efektivigeblaj rimedoj, malgrau

ilia relativa negraveco, plirapidigos la procedon de internaciigo ce la

ekzistantaj lingvoj. Sed plirapidigante ci tiun procedon, ni tamen ne

pbvasn kaj ne devas esperi la baldauan kaj finan kunigon de la lingvoj.
' La fina internaciigo kaj unuigo. de la lingvoj sekvosnur kiel rezulto



do la fina internaciigo kaj unuigo do la gis nun ekzistantaj diversformaj

labormedio kaj vivo.

Nun ni turnu nin al la dua, supre de ni starigita demando: cu estas Problcmo de la inter-

eble jam nun akcepti iun internacian lingvon, kiu konformigus al la nacia helpa ling-vo

mmtempaj bezonoj, kulturo kaj tekn&o.
: Koiisiderante cion suprediritan pri la dependo de la lingvo de certa

j

cirkonstancoj de la vivmaniero kaj de la labora medio, ni devas tuj

fari konkludon, ke se estus formebla simila internaeia lingvo, — oni

farus gin neniaokaze kiel unu solan tutmondan lingvon, por kies ekzisto

ne estas ankorau suficaj premisej. Ni povas paroli nur pri la akcepto

de lingvo helpa (ekskluzive literatura), .destinata por la internaeia
j

rilatoj. Simila helpa lingvo devus servi kiel siaspeca organiza akomodilo

al la ekzistantaj sencese kreskantaj rilatoj inter apartaj iandoj kaj po-

poloj. /"

La formigo de simila «dua lingvo» en spcco de certa lingva surkon-

struajo, kontentiganta la ekzistantajn bezonojn por. la tutmonda inter-
.

nacia lingvo, metos tiun lingvon en staton scndependan de la influo

de apartaj vivtraclicio kaj vivkondicoj cle diversaj popoloj. Helpa,

«dua por ciuj»,nenatura (kaj ne popola) lingvo ricevos eblecon de regul-

plana evoluo, konforme al la specialaj taskoj antau gi metitaj.

Por ciu homo «la dua» lingvo, cu lingvo de iu'alia popolo, cu iu

lingvo artefarita, kiel Esperanto, — estos aldona interligilo, ne fori-

ganta Man propran nacian (popolan) lingvon. ITzadon de tia dua helpa

lingvo la homo akiras — malsame de la lingvo popola — tute konscie,

kun la difinita eelo faciligi interkomprenon kun personoj , kiuj ne kom-
prenas lian nacian lingvon.

Tia konscia ekposedo de la dua helpa (literatura) lingvo forigas de

la lingvo.minacon, ke gi dialektigu, car gia cefa regulilo estos la komuna
literaturo kaj ne la tradicia parola uzado.

En.tiu rilato ciu homo povas havi propran, ordinare' unu nacian

lingvon kaj krom tio kelkajn helpajn, la duajn lingvojn.

La enkonduko de tia internaeia helpa lingvo, konstruita pro konsi- -

dero de la faktoj de internaciigo en la modernaj lingvoj , devas esti ne-

cesa interspaca kunliganta stupo inter la kulturo j de diversaj popoloj,

kaj devas plirapidigi la direktatan per la historio procedon de 1' inter-,

naciigo.

La internaeia helpa lingvo en niaj vivcirkontancoj devas esti lingvo

de transira periodo, kiam sangigas la malnovaj mastrumaj kaj ekono-

miaj rilatoj, kiam la malnovo ne estas ankorau tute mortinta, kiam kon-

servas sian lorton kaj sian signifon apartaj naciaj lingvoj, sed kiam
samtempe kun la dirito, naskigas kaj kreigas nova kulturo, novaj ma-
strumaj rilatoj. ^

Simila helpa internaeia lingvo, evidente, devas esti: cefaj postuloj, stariga-

a) facile akirebla por diversaj popoloj (sekve konstruita el elementoj , taj antau la internaeia

konsiderantaj ciujn esencajn flankojn de la ekzistantaj tradicioj kaj lingvo

de la lauplana internaciigo);

b) racia; similanta al guste funkcianta mekanismo por transdono

de l'parolo; preciza laii la konstmo; senescepta kaj simp la, konforma

al la bezonoj kaj taiiga por uzado de vastaj popolamasoj;

c) esprimanta ankaii nuancojn de lingvoj naciaj, t. e. akornodebla

al la tradukoj. ':".
La arte konstruita internaeia . lingvo devas esti plene akornodebla

. al la mmtempaj bezonoj kaj vivmaniero. Simpla, lau skema gramatiko

. kaj koncerna kolekto da leksika materialo devas en granda mezuro sim-

.
pligi kaj faciligi gian lernadon, kompare kun naciaj, naturaj lingvoj.

«-.m ....Mfr- •:?= f. v^ts



NccMcco do la akccpto La supra
j

postulqj, kies starigo antau la internacia helpa lingvo
deiunatura lingvo por estas ncpra, per si mem csccptigas ciun penson pri tio, ke kicl internacia

In Internacia lingvo povus esti akceptita iu el la naciaj naturaj lingvoj.

La lingvo internacia jievas esti facile .akirebla, facile komprenebla
por ciuj nacioj egalc. Gi clevas esti clementa, simpla, fleksebla kaj

facile lernebla en la plej altaj gradoj, akomodita per la nuntempaj viv-

kondieoj kaj vivpostuloj.

Sed la formoj de ciuj naturaj (ankaii de literaturaj) lingvoj estas

malfacile akirebkj, postulas por sia plena kornpreno penetron en la viv-

tradiciojn de la koncernaj popoloj kaj entenas en si tiun historian surbo-

lajon, kiun la popoloj renkontis sur la vojo de sia evoluo.

Estas neniel mirinde, ke la angloj dezirus vidi tutmonde akceptita

internacia lingvo sian anglan, la franco j
— francan, la germanoj — ger-

manan ktp. Tute nature ciu homo preferus uzi Mel tutmondan tiun

lingvon, kiun li plej bone posedas, kiun li plej ofte nzas kaj ai

kiu li plej bone alkutimigis.
'

Sendube, la enkonduko do iu el la ekzistantaj lingvoj por la rolo

de la tutmonda helpa lingvo kreus por la respektiva nacio kaj giaj

anoj multajn privilegiojn. Pro tiu ci simpla konsidero, la samaj kialoj,

kiuj instigas por la celoj de la ekonomia superrego disvastigi «sian»

lingvon, — instigas ankaii ciumaniere kontraus'tari al la disvastigo kaj

enradikigo de la «fremda» lingvo.

Tiu ci ekonomia moinento, kune kun la fakto de la malfacileco kaj

komplikeco de la ekzistantaj lingvoj, paralizas antautempe ciujn penojn

enkonduki iun nacian lingvon kiel generale devigan kaj solan lingvon

de la intcrnaciaj rilatoj.

Oni kelldoje provas montri, ke la homaro, nuligonta la diferencon

inter nacioj premantaj kaj premataj, organizonta novan soci-ordon

sen ekspluatantoj kaj ekspluatatoj, — povus facile akcepti kiel lingvon

komunan, internacian iun ajn nacian lingvon—cu anglan, cu francan

k. t. p.

Tamen tia supozo neniagrade koniormus al la senco de justeco kaj

egaleco inter la nacioj. L e n in asertis, ke «naciaj kaj stataj diferencoj

inter popoloj kaj landoj... estos ekzistantaj ankoraii tre kaj tre longe

ec post la efektivigo de proletara diktatoreco en la skalo tutmonda»
(vol. XVII, p. 178). «Nek unu privilegion havu iu nacio, iu

lingvo !» — skribis Lenin en sia artikolo «Laborista klaso kaj la

n.acia
]

ii< il >1< -i i n » : (vol. XVI. p. 08 9). Estas evidente, ke co efektivigo

de la konjekto pri generala akcepto de iu natura lingvo — tre longe

ankoraii iu certa ,nacio guus certajn prerogativojn kaj povus spari ;Ia

tempon, kiun la aliaj nacioj uzus por studo de tiu elektita lingvo.

Tial ankaii J. S t a 1 i n, plej bona marksista konanto de la nacia

problemo, asertis, ke «la estonta komuna lingvo estos nek rusa, nek
germana, sed io alia.» (-

3
).

Por solvi la problemon pri unu tutsola lingvo komuna ec tiuj ci

aiitoritatoj de la moderna marksismo konjektas, ke devos okazi io tute

. alia ol akcepto de «iu natura popola» lingvo por la internacia uzaclo.

gvlStofat'irnkai La aserto Pri la m^cileco kaj komplikeco do la naturaj lingvoj

grekan rilatas ankaii ciujn tiel nomatajn mortajn iingvojn— unuavice la lati-

nan kaj antikve-grekan, kiuj estas neutralaj — ne apartenantaj ai iu

aparta popolo , sed kiuj estas tute fremdaj por la modernaj tekniko kaj kul-

turo, mortaj por la nuntempa vivo kaj vivkutimoj. Efektive, en la latina
' lingvo forestas esprimoj por la nuntempaj ideoji^naztuko, telegrafo,,

lokomotivo kaj por cio tio, kio estas esenea en nia moderna civilizacio.

24
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El la frazo: «prenu cl la poso naztukon ka.j visu la pantilonon» restas

konataj en la latina lingvo nur: «prenu kaj visu?.

Krom tio la tuta lingvostruktn.ro, longs*
j

gramatikaj pcriodoj cl

Cicerono, plej bone konformaj al la soeia vivtradicio de la antikva

Romo, sajnos absurdaj en nia tempo de masinoj, kronometroj kaj ekzakte

kalkulitaj movoj. Latina kaj antikva greka lingvoj mortis kune kun
la vivtradicioj de tin epoko, Main ili ankorau estis lingvoj «vivantaj».

Rcvivigi ci tiujn lingvojn ne estas eble, samkiel sensence estus peni kaj

neeble revivigi la vivmanierojn de la cpokoj de Cicerono ail Sokrato..

P. • S t o j a n^ 40) citas iongan liston da scienculoj kaj profesoroj

de la latina lingvo, kiuj rekomendis aplikon de la latina lingvo kiel

universala, sed... siajn proprajn studojn ili preferis skribi nacilingve.

Ciuj tiiij proponoj ncniel enhavis ion konkretan, kio ebligus efekti-

vigi revivigon de la mortinta delonge lingvo por la rob tutmonda.

Analizante diversajn ebkijn vojojn por realigi la internacian univer-

salan lingvon, ni konstatis, ke neniu «natura» lingvo (cu «morta», eu

«vivanta») povas esperi sukcesi en tiu rolo. Do restas la sola elirvojo—

-

provi helpi al realigo de tiu internacia lingvo per iu rimedo revolucia,

arta, konscie organizata. °

Kaj la homara genio jam delonge perceptis eblecon de tia vojo. Pri

la sercadoj tinrilataj, pri la faritaj eltrovoj, eksperimentoj, provoj—
rakontas la sekvontaj eapitroj de tiu ci libro.
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III

LA UNUAJ PEOVOJ KAJ PROJEKTOJ Dfi LA UNIVERSALAJ
LINGVOJ GI.S XVIII. JARCENTO

i
:
Profeto Zefaniah

Galenus

Abatino — Hildegardis

La artefarita lingvo estas ebla kaj oni povas trovi la

sciencon, de kin gi dependas. Kirn, la helpo de tiu lingvo
vilagano jugos pri la esenco de l'aferoj pli facile ol nun-
tempe jugas la iilozofoj.

Rene Descartes. 1629

-La ideo pri la universala lingvo jjstas unu el la plej fruaj ideoj,

kiuj okupis la historian homaron. Gi estas fakto tre natura. Inter-

rilatante kun la fremdlingvaj popoloj, la homoj ofte vidis en la malsam-
lingveco nevenkeblan baron. Ec la prahomo de la plej grizaj fruepokoj

devis senti la utilecon de I'ekzisto - de iu generala, komuna lingvo,

kiun ciuj homoj povus kompreni kaj uzi.

Ne komprenante kiamaniere okazis tio, ke la lauvide samaj anoj

de la tuthomara familio parolas lingvojn malsamajn, malhelpantajn
la generalan interkomprenigon, la antikva homo povis klarigi tion

nur kiel pimon, senditan de dio al la homoj. Sed kia krimo povis kauzi

tiom kruelan pimon por la homaro?
Tiu ci ideo ce la antikvaj — versajne ee ee la prahistoriaj — popoloj

akceptis formon de bela legendo pri la «Babela turo» kaj «malsamigo
de la lingvoj». La biblio, same kiel ankau la persaj kaj asiriaj legendoj(

40
)

rakontas ke la homoj, havante unu generalan lingvon kaj tial scntante

sin potcneaj, ekrevis atingi la cielon; kaj la dio, decidinte ne nur puni
ilin, sed ankau senigi ilian potencon, faris la malsamigon de la lingvoj.

La homoj, ne plu interkomprenigantaj , ne povis efektivigi sian grandio-

zan projelrton. Tio, kion oni estis povintaj entrepreni per cies komunaj
fortoj, ne estis elektivigebla pro ilia diseco. ,

En la tempo de la historia prosperado de Judio, unu el la bibliaj

profetoj, Zefaniah, en la VII. jarcento antau nia ero, aiiguris

la redonon de unu komuna, «purigita» lingvo al la homaro. (Biblio,

Zefaniah, cap. 3, v. 9).

Ekzistas historiaj notoj,ke en la II. jarcento de nia ero la roma fi-

lozofo kaj medicina scienculo Claudius Gal en us (nask. en Ja

jaro 131) ankaii konstruis inn sistemon de signoj por preciza komuniko
de diversaj ideoj(40).

Laii la konservigintaj analaj notoj, unu el la mezepokaj gravuloj

de la eklezio, la abatino do la monaliinejo de Rupertberg apucl Bingen,

Hildegardis 1 (1098—1178), autorino de. serio. da natursciencaj

verkoj, prilaboris ec la tutan sistemon de universala skriba kaj parola

1 J, Schmelzeis, «Das Leben u. die Werke der h. Hildegardis*, Freiburg, 1879.
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lingvo: tiu ci «Ignota lingua per simplicem hominem Ilildegardem

prolata» memorigas lau sia .strukturo. pli malfruajn.pr0jekt03n.de la

XIX. jarcento. Gia alfabeto havis 32 literojn. La plimulto de la vortoj

(substantivoj) finigis per z.: aigonz— dio, aiganz — angelo,

p a r i z — patro, ' m a r i z — patrino, juz — homo ktp. La tuta

vortaro enhavis gis 900 vortojn.
,

Tute prave. neante inn valoron de tin ci «nekonata lingvo de Hildegar-

dis parolata», L. E i n s t e i n 1 konjektas, ke la tuta verkajo, kreita

dum la periodo de la krucmilitoj, devis servi kiel nova pcntekosta miraklo

por religia entuziasmigo de la tiutempa malklerularo.

Araba sejko Mohyicddin en la XL jarcento de l'islama Balalbalau

hegiro (XVI. jarcento de nia ero), kiel diras la tradicio, ellaboris univer-

salan lingvon «Balaibalan2». Bedaurinde la detaloj de lia lingvo ne gis-

vivis nian epokon.

Vivinta en la j. 1491—154.4 monalio Teofilo Hieronimo Folengo Latino macaronieo
simpligis skolastikan latinon, kompletiginte gin per ciutage uzataj

popolvortoj, vulgaraj kaj ordinaraj esprimoj.^ Nodier 3 citas ec

specimenon de tiu nova lingvo: «Vado per huncboshum solus chiamando
' zaninam, ut chiamat vitulum vacea smarrita summu». Gi estis kvazau

—

provo refirmigi la poziciojn de la latina lingvo, kiel «lingvo monda».

Estis provo gin adaptigi al la bezonoj de la XV I. jarcento. Tamen la

provo neniel sukcesis kaj estis forgesita.

Malkovro de novaj kontinentoj, plivigligo de la okcident-orienta Nostradamus (1555)

trafiko devis veki la komprenon pri neceso de iu nova universala lingvo,

taiiga por uzado de diversa.j nacioj. Kiel esprimanto de tiu vekita kom-

preno venis la mezepoka kuracisto kaj astrologo Michel Notr e-D a m e

(Nostradamus), antaudirinta en sia verko «Centuries» ^on,
1555) aperon de nova kultura lingvo inter latinaj kaj orientaj popoloj(^°).

Pli vigle atenti la problemon de la universala lingvo oni komencis XVII. jarcento

en la XVIL jarcento, en la epoko.kiam pograde formortadis la mezepoka

latina lingvo kaj kun gi la skolastiko. .

Ankorau la granda hispana humanismano V i v e s en X libro de

sia verko «De disciplinis» (1532 j.) skribis: «Estus avantago por la ho-

maro, so ekzistus nur unu sola lingvo, kiun ciuj popoloj povus apliki...

Tiu uiuieca lingvo estu bonsona, bonformita kaj esprimorica... Pereus

iam la lingvo latina, tiam rezultus el tio konfuzego en ciuj brancoj scien- .

caj kaj artaj, kaj grava fremdigo inter la horna gento». 4

Kelkaj gravaj kaj brilaj pensuloj de tiu epoko,fondintaj la empiriajn

kaj praktikain sciencojn de la epokoj sekvintaj, haltigis sian atentoh

ce'la problemo de la universala lingvo, kaj pro konsideroj racionalismaj

akceptis la eblecon de gia artefara kreo, iafoje ec prilaborante la funda-

mentojn de tia artefarita lingvo.

La XVIL jarcento estis jarcento de la deeidplena trarigardo por

ciuj antauaj scioj kaj opinioj. La plej sagaj kapoj de l'homaro konvulsie •.

sercis la vojojn al kiel eble plej bona konstruo de ia '
homa vivo. La

juna, venanta al potenco sociklaso — la urbanaro, la burgaro deziris

sin bazi ne. sur. abstraktajoj , nek sur tradicioj, sed sur vera realajo.

La nova scienco de tiu siatempe fortoplena sociklaso estis penetrita

de l'kredo je siaj fortoj kaj bonsancoj.

1 L L. Einstein, «Friihere Weltsprache-Versuche» en «Rund urn die Welt (Zi vol

lolik>. Wien-Berlin 1888, III j., n-o 3, p. 35—38
(
47

.

2 F. Bergmann, «Rcsume d' etudes d'ontologie generale et' de linguistique g6-

nerale». Paris, 1875, p. 422..

3 C. Nodier, «Du langage factice, appele" macaronique», Paris, 1834.

'(* «Internacia Pedagogia Revuo», Dresden, 1930, N» 4—6, p. 75—47.



Bene Descartes (1629.).

La scienculoj, pro la relativa limigiteco de l'tiutempaj scioj, estis

samtempc teknikistoj , Tizikisto j , matematikistoj , filozofoj kaj lingvi-

stoj. Hi akrasentc perceptis la mankojn en la ekzistantaj lingvoj, kreskin-

taj kiel naturelementoj kaj nur iomgrade cedintaj al la organiza efiko

de rhoma raeio. Hi opiniis tute ebla faro—anstataiii la elemente-kreitajn

lingvojn per pli perfektaj kaj pli raciaj iloj por la transdono de rhoma
penso. Tin pli perfekta lingvo, lau ilia opinio, jam sole pro siaj ecoj

kaj perfektajoj, devus forigi kaj anstataiii la lingvojn naturajn.

Unu el la unuaj, Rene Descartes (elp. Rene Dckart) en

sia lctero de la 20-a de novembro 1629, al abato Mersenne 1
,

responde al la demando pri la uni-

v. .„
.-' - .- versala artefarita lingvo, konfirmas

?"i<>*
:j% la opiniatan cblccon krei tian lin-

sll^fM
,

gvon kaj. ee skizas gian generalan

\$\j:10 skemon: •'

„,
-
-;

- .,..--J^-^.c>>^ <<^lx lingvo havus nur unu spe-

¥^A s^:4Vf5| con de konjugacio, deklinaeio kaj

f ^fs^ ^Sf*M "ill', vortkonstruo. Gi tute ne havus la

/ -<WP\ 'cp -~d% -1& formojn ncplenajn aii neregulajn,

aperantajn pro nia kutimo al kripli-

go. La sango de la verboj kaj la vort-

konstruo devus- esti fonnataj per

afiksoj, aldonataj al lakomenco au

finigo de Y radikvortoj. Ci tiuj afi-

ksoj trovigus enla generala vortaro.

Ec la simplaj kapoj , uzante ci tiun

vortaron en la daiiro de ses monatoj,

libere ekposedus la similan lingvon.»

Tiuj ideoj de Descartes
brile formulas la principojn en la

konstruo de la plej bonaj modernaj
sistemoj de la artefaritaj lingvoj.

Tamen el la posta parto de la le-

tero de Descartes evidcntigas,

ke la universala lingvo en lia per-

eepto—estis io simila al logika slo-

silo por la homaj ideoj. Gi estas

filozofia sisteino aprioria, neniel li-

Statuo de E. Descartes, sknlptita de <rita kun la ekzistaiitaj naturaj
Nieuwerkerke, en. Tours, Francio

ftngvoj kaj ticg konstmo .

Descartes pensis, ke —
«oni devus starigi metodan sistemon por ciuj pensoj - ideoj, simile

al la metode starigita ordo por la natura vico de la nombroj. Samkiel

oni povas en unu tago lerni en iu nekonata lingvo nomi kaj skribi ciujn

nombrojn gis senfineco, la nombrojn, kiuj ciuokaze estas senfina vico

da vortkombinoj, samtiel devus esti eltrovita la cbleco konstrui ciujn

vortojn, necesajn por esprimi eion, kio venas kaj povas veni en la homan
cerbon. La eltrovo de.tiu lingvo dependas ,de la vera filozofio. Nur
gi povus nombri ciujn pensojn - ideojn de la homoj kaj klasifiki ilin

per sistema ordo, samtempe farante ilin klaraj kaj simplaj. Cio depen-

das de la eltrovo de tiuj simplaj ideoj, kiuj estas propraj al la percepto

de ciu homo kaj el kiuj sin kombinas cio, kion la homoj pensas...»

1 E. Descartes, «Oeuvres completes*, Paris 1897, Edition Cerf, v. I, pg. 76
(
45

).

Pri M. Mersenne kaj pri liaj ideoj rilate al la eventuala mondolingvo vidu lian duvo-

;

luman verkon «Harmonie universelle», Paris, 1636-1637.



Ankau alia fama filozofo, Leibnitz, volis montri la vojojn
por starigo de la tutmonda lingvo. Siajn ideojn la jima, tiutempe dudek-
jara Leibnitz esprimis imuafoje en la jaro 1666 per la lingvo
latina, en la disertacio pri la arto de la kombino \
Leibnitz postulis de la artefarita lingvo kiel eble plej grandan

filozoficcon. Li revis pri la lingvo «ilo de 1* racio». La vortoj clevus ne
nur esprimi la ideojn, sed ankau lari okulvideblaj iliajn korelativecojn,
t. e. ebligi ilian dorivadon per algebraj transformoj kaj anstatauigi
la rezonadon per formuloj.

La konstrubazoj de tiu ci «logika algebro» trovigis en la aksiomo:
eiuj komplikaj ideoj cstas kombinajoj el ideoj simplaj, same kiel ciuj

. divideblaj nombroj estas rezultoj de la multobligo de'la nombroj nedi-
videblaj. La interkunigo de la ideoj estas analogia al la matematika
multobligo, kaj. la disigo de la ideo je ties simplaj elementoj estas ana-
logia al la disigo de iu nombro je ties primariaj produktantoj. Se ni
figuros la simplajn ideojn per nedivideblaj nombroj, tiam'la ideoj kom-
plikaj estos rezulto de eia ilia multobligo. Estas klare ke eiam oni povas
trovi sufican kvanton da nedivide-
blaj nombroj por kiu ajn granda
nombro da simplaj bazideoj. Tia-

maniere ciuj logikaj verajoj estus

figurataj per verajoj aritmetikaj 2
.

Ce disvolvo de tiuj siaj ideoj

Leibnitz liavis eertajn antaui-

rintojn, inter kiuj sajne plej rimar-

kinda estis la mezepoka filozofo Ray-
mund Lull (1235—1315), proviii-

ta en formo de kabala alfabeto doni
tabt'lojj

klasoj]

em
malfrue la samai provoi de sistemmo ^f^^^^^^^^^^^^^P
kaj klasifiko

- Agrippa von Netteshei'm,
Giordano Bruno, J. H. A 1-

s t e d — instruisto de J. A. K o-

m e n s k i k. a.
4

. Sirailaj ideoj okupis ankau la grandan matema-
tikiston B. Pas c a 1, kiu en sia verko «Traite du "triangle arithme-
tique» (Paris 1665) parolas kelkloke pri la kombinatoriko parenca al
la ideoj de L e i b n i t z

(
40

).

Se R. Descartes donis sole la ideon de la konstruo de logika,
filozofia lingvo, Leibnitz jam montris konkretajn manierojn
de tiu ci konstruo.

Leibnitz (1666)

er Konstatas, Jtc ankau ph w|^^^pmH
e la samaj provoj de sistemigo ^ "^^^^^S^^^^^w
isifiko de ideoj estis farataj de

N
^'^^r^£|^?^^

*

Leibnitz

..

3 Leibnitz, «Opera omnia*, Geneve, 1768, v. VI, pg. 267 (45).
2 Ci tiuj ideoj de la genia Leibnitz pli poste estis disvolvitaj de tuta vico da Io-

gikuloj. Nuntempe la «algebro de logiko» — matematika logiko, atingis sufican gra-
don de disvolvigo. Stanley Jevons ec konstruis specialan logikan masinon. Se oni
prenas per la klavaro de tin ci masino la bazajn «premisojn», oni povas facile ricevi
ankau crujn deduktojn kaj «konkludojn». Sian pluan evoluon la matematika logiko
suldas al la laboroj de B. Russell, kiu sukcesis sufice ampleksigi la regionojn de la
matematika logiko (logiko de l'klasoj kaj rilatoj). La dedulttoj de la matematika lo-
giko fans profundan influon por la solvo de kelkaj plej malklaraj problemoi de mate-
matiko. .

.

3 «Raymundi Lulli opera en quae ad adinuem tarn ab ipso artem universalem
scientarum artiumque omnium brcvi compendio etc...» Argentinae, 1592.

4 «Allgemeine Geschichte der Philosophies. Leipzig, 1909.—C. Bauemker, «Die
Europaeische Philosophic des Mittelaiters», p. 367.

Z&Kmam^&uaimKihiX
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A. Kocliaxisky
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jJair Amos Kopensky

Seel car la matematika maniero de ideesprimado ankorau ne povis

doni la sonan formon do la lingvo, tial Leibnitz samtempe supo-

zis figuri siajn logikajn ciierajn formulojn per certaj sonkombinoj.

Li projektis la nau cifcrojn anstataui per nau konsonantoj de la latina

alfabeto: b, c, d, f
, g, h, 1, m, n, kaj la pluajn klasojn (1, 10, 100, 1000,

10 000) per kvin vokaloj: a, e, i, o, u. La unuojn de la pli altaj klasoj

li projektis figuri per diftongaj kunmetajoj. Kiam cstus bezone,cela

simila anstatauo, elparoli aii skribi km nombron, suficus elparoli la

konsonantojn de la nombroj de uiraoj en ciu klaso en la kombino kun

la vokaloj, ' karakterizantaj la koncernajn klasojn. Ekzemple la nombro

okdek unu mil triccnt sepdek kvar estus skribata kaj elparolata lau

la sistemo de L e i b n i t z: «mubodilefa».

La ideo pri la universalaj skribsignoj okupis la grandan pensulon

gis lia morto; sed la nevenkeblaj baroj en la prilaboro de la logika lingvo

konfuzis Leibnitz- on kaj malhelpis al li prilabori gis la fino

tiun projekton L
Necesas mencii ankorau alian kampon de lingvoprojektado, en kin

laboris L e i b n i t z, sed kiu Tes-

tis gis lasta tempo malmultc konata.

Leibnitz postlasis grandan ama-

son da ma.nuskriptoj , neniam el-

donitaj, konservataj nun en la bi-

blioteko de Hanovero.

En la j. 1901—1903 L. C o u-

t u r a t laboris en tiu biblioteko

kaj sukcesis publikigi el la mann-

skriptoj de Leibnitz clu volu-

raojn kun 1300 pagoj; tamen restis

ankorau 1000 pagoj no publikigitaj

,

temantaj ekskluzive pri la proble-

mo mondolingva.

El tiuj neeldonitaj manriskrip-

toj evidentigas, ke L e i b n ft z,

projektante raeian matcmatikan lin-

gvon, samtempe provis konstrui

praktikan intern aeian lingvon sur

bazo de la latina kun multe sim-

pligita regula gramatiko. Tiu cipro-

jekto estis ellaborita suiice detalej

sed neniam gi estis publikigita ka,

tial forgesita (
40

).

La plej granda celia scienculo, i'ilozofo kaj pedagogo, J a n A in o s

K o in e n sk y, en la dua duono de la sama XV^II jarcento en sia

libro «Via lucls» 2 (1641 j.) profetis la tempon, kiam la homaroguos

la uzadon de universala helpa lingvo, nekompareble pli facila kaj aki-

rebla, ol niaj lingvoj naturaj. Pri la sama ideo li parolis ankau pli

malfrue en la V-a parto «Panglottia» de sia verko ,«Panaugia» 3
(1662).

Tamen de tiu ci verko konservigis nur apartaj gragmentoj.

Fama pola scienculo matematikisto Adam A dam an dy

Koehansky (1631—1 700}, bibliotekisto de la rego Jan III. So-

Jan Amos Komensky (Oomenms)
(1592—1670)

1 Vidu Icteron de Leibnitz, skribitan du jarojn antau lia morto al Remond de

Montmort, en «Opera omnia», Geneve, 1768, v. V., pg. 7, 8. (
45

) _

2 Gis nia tempo konservigis nur 3 ekzempleroj de tiu ci verko—en irana, Uxiord

kaj Hamburg. n , imi ,,„.
3 Dr. Jan Novak, «Jan Amos Komensky», Prana, 1921. (/

3
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bieski, en siaj verkoj, skribitaj en la jaro 1680, pritusis ankau la prob-

lemon de universala lingvo. En tiuj verkoj, gis nun aperintaj presite

nur en citajoj, li diras pri laboroj de A. Kirc lie r kaj starigas ba-

zajn principojn por konstr-uo de simpligita lingvo. S. D i c k s t e i n
ee asertas, ke Ko chansky mem prilaboris sistemon de univer-

sala lingvo 1
.

"

P. S t o j a n
(
40

) eitas titolon de la koncerna verko de E?o e h a n-

s k y — «Catalogus inventoram singularium>>. .

Ankau en la interkorespondo de K o c h a nsky kun Lei b-

nitz (1691— 94) renkontigas lokoj, rilatantaj la ideon de universala

lingvo.

Descartes kaj Leibnitz estis la fondintoj de la ideo

pri la kreo de filozofia lingvo. Ankau ili la unuaj teorie loazis ladezi-

rindecon krei la tuthomaran lingvon. Sed jam antau ili montrigis apar-

taj provoj konstrui lingvojn artefaritajn.

Inter tiuj pioniroj de la nova ideo ni renkontas la nomojn de la plej

famaj scieneuloj kaj pensuloj, samkiel la nomojn de personoj, kiuj por

eiam malaperis el la.memoro de 1' liomoj. i

Grandparto de la unuaj projektoj de artefaritaj lingvoj estis konstruata

lau la generalaj bazaj premisoj pri la nesufica'logikeco en la konstruo "!

de'la ekzistantaj lingvoj kaj pri la ebleco de sintezo.de la tuta kvanto
da homaj ideoj kaj imagoj el iu nombro da bazaj «pensideoj» kaj «pens-

radikoj». Tiutipaj sistemoj estis komplete artefaritaj, elpensitaj de >:.

-siaj autoroj, kaj la cefa celo estis provo krei Iogike unuigitan sistemon

da signoj au sonoj kaj eltrovi, lau la esprimo de Leibnitz, «alfa-

beton de homa penso».~

Leibnit_z en siaj konkretaj proponoj provis utiligi serion

da simplaj, nedivideblaj nombroj kaj nombrokombinojn, aperantajn

kiel rezulto dela multobligo de la nombroj simplaj. Ci tiujn siajn logi-

kajn ciferajn projektojn L e i b nit z vestis per certaj sonaj formoj.

Li imitis aliaj plipostsj projektintoj de matematikaj lingvoj.

Tamen la baza postulo de D escartes kaj Leibnitz—
filozofieco kaj logikeeo de la lingvo kaj de lingvokombinajoj — povis

• esti efektivigebla ee sen la uzo de ciferaj matematikaj formuloj, per la

anstataiio de la ciferoj per iuj aliaj signoj au esprimoj. Tiuj signoj kaj

esprimo j siavice povis esti cu nur skribaj kaj ne utiligeblaj por la busa
uzo, cu skribaj kaj busaj samtempe, do taugaj ankaii por la homa parolo.

La esenco de la problemo krei logikan lingvon koncentrigis al efek-

tivigo de certa kiel eble plej ekzakta kaj kompleta klasifiko de ciuj

ideoj, konforme al certaj bazaj simptomoj.

Siavice, la lingvosistemoj de tiu speco estas jen liiigvoj ekskluzive

.
skribaj, au — kiel oni komencis nomi ilin, lau la bonkomenco de Mai-
mi e u x (elp. Majmje), lingvoj pazigrafiaj, — jen samtempe skribaj

-kaj parolaj. .
.

.

Kiom forta estis en tiu epoko cies- celado al racionaligitaj au'alme- Universala gram;ttiko
nau racie klarigeblaj formoj dela lingvo, oni povas vidi el tio, ke dum
la tutaj XVII. , XVIII. kaj en komenco de XIX. jarcentoj aperis en
Francio specialaj logikaj filozofiaj gramatikoj kaj lernolibroj de la

lingvo (lau la ekzemplo de tiel nomata «Grammiiire generale de Port
Eoyal»). En ciuj tiuj gramatikoj, nesuficaj por rekonstrui la ekzistan-

tajn lingvojn, estis farataj provoj de kontraua maniero — pravigi per
logikaj konsideroj kaj postuloj de la racio ciujn esceptojn kaj nelogi-

kajojn de la ekzistantaj lingvoj. Samtempe estis kreita preskau speciala

«Academia pro Interlingva», Torino, 1924, n-o 4, pg. 13, 14. (
17

)
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'fakscienco, celanta starigi la primariajn formojn de la pralingvo (lin-

gua primaeva), kiu, laii la opinio do la tiamaj filozofoj, devis enteni

ciujn elementojn de la senduba kaj evidenta logikeco kaj filozofieco.

Tre rica listo do respektiva literature koncernc la problcmojn do la

filozofia gramatiko kaj primitiva pralingvo, estis aldonita al la libro

do Vat er
(
23

).

Tre ofte la laboroj, koneernantaj la generalan lingvofilozofion,

la generalan gramatikon kaj sercadon de «primitiva lingvo», estis erare

klasifikataj kiel laboroj por la kreo de universala Lingvo. Similajn era-

rojri faras ec kelkaj esploristoj de la lasta tempo. Bonsance la necesan

klarecon pri la plimulto do similaj laboroj nun liveras la fundamenta

verko do P. S t o j a n (
40

), en kiu apartaj fakoj ostas rezervitaj por

logistiko kaj algoritmo (138 verko-nomoj) kaj. por universala gramatiko

(ll4^. verko-nomoj).

Kritiko de la filozofiaj Ccfa manko de la filozo'fiaj sistemoj estas ilia abstrakteco kaj teo-

sistemoj rieco, pro kio la elementoj de similaj lingvoj liavas nenian bazon en la

nuntempa vivo kaj dependas nur de persona placo de iliaj eltrovintoj.

Krom tio la filozofiaj lingvoj posedis kelkajn aliajn, tute neevi-

teblajn organikajn difektojn. Ill estis konstruataj lau la erara supozo,

ke la tutan kvanton da homaj bazideoj oni povas fari el negranda kvanto

da ideoj elementaj, aii ke oni povas krei iun absolutan klasifikon de

ideoj, senduban kaj tute ekzaktan, sendependan de la persona placo

au de subjektiva konsidero de apartaj eltrovintoj.

:
Kiel rezulto de tia konsidero, la sistemoj do filozofiaj lingvoj pre-

zentas el si serion da rcbusoj, kies solvo kaj gusta senco ne ciam 'estas

kompreneblaj kaj kapteblaj.

La teorioj idealismaj, mctitaj en la fundamenton de la projektoj

de tutliomara filozofia iingvo. ne povis alkonduki al io alia, ol al mal-

sukceso kaj fiasko.

La unuaj citoj prl pro- Nuntempe estas jam nccble eltrovi la autoron, kiu publikigis la

ektoj de artefaritaj ling- unua, lau la tempo, siajn vidpunktojn kaj projektojn pri la universala
v° 3 Iingvo. Episkopo W i Ik i n s, en unu sia libro, dedieita al la prob-

lemo de la prilaboro de tutmonda sistemo de skribsignoj por ciuj popo-

loj kaj cle sekreta skriblingvo 1
,
parolas pri iu «mortinta episkopo»,

kiu pli frue ellaboris projekton de universala muzika Iingvo, bazita

sur son- kaj not-kombinoj. Kion prezentis la nomita projekto kaj kiu

estis la «mortinta cpiskopo» — ne estas konate. Povas esti ke gi estis

Alex T o p, la aiitoro de la libro «The olive leaf» (1.C03), pri kiu ni

trovas citajon en franclingvaj fontoj 2
.

Ferrari
(

31
) citas Tcodoron Bibliander (au Buch-

mann) kun ties verko «De ratione communi omnium linguarum et lit-

terarum», rilatanta al la j. 1518. Laii la atesto de C h r. B r e i t-

haupt 3
,
Bibliande r simile al kelkaj pluaj aiitoroj sin okupis

nur pri la problemoj do lingvofilozofio, sekretlingvo kaj pri nenio pli.

P. S t o j a n
(
40

) konstatas, ke Bibliander traktis gene-

ralajn problemojn de komuna Iingvo kaj de ideografio. *.

L e o n B o 1 1 a c k (
10

) diras pri skizo de tutmonda skribolingvo-

pazigrafio de la fama itala matematikisto Nicolo Tartaglia
el Venezia, kiun li devenigas el la jaro 1550 kaj el lia libro «Invenzioni'

divcrsi». Tamen skrupula trarigardo de tin ci libro (gia vera nomo:

1 Wilkins, «Mcrcury or the secret and swift messenger*, 1641.
2 Vidu: «Bibliotheque de Poclie par une Soci6te de'gens de lettres», eld. de «Gu-

riosites philologiques», Paris, 1855, p. 6. -

3 Chr. Breithaupt. «Ars decifratoria sive scientia occultas scripturas», Helm-

stadii, 1737(46
).
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-«Qucstii e invention! diverse*. 1554) samkiel cle aliaj ital- kaj latin-ling-

"vaj verkoj de tiu ci aiitoro montris nenion, kio konfirmus la komuni-

kon de B o 1 1 a c k.

Ankau P. S t o j a n
(
40

) ne notas iun verkon de T a r t a g 1 i a.

Cetere en sia unua verko «Ars Combinatorial (1666 j.) L e i b n i t z

citas-* inter siaj antauuloj inn T a r t a 1 e a.

J. Bee h e r en siaj libroj (vidu pp. 37—39) nomas kielsiajn antau-

irantojn germanan teologon kaj historiiston J o h a non T r i t.h e-

m ins 1
. A. K i r c h e r, alkemiiston M i k a e 1 o n M a j e r

kaj Spicelius, kin estis bona fakulo pri la eina skribo. Pi'i la

verkoj de la lasta en tin regiono ni ne sukcesis trovi iajn materialo

j

n ,

ee en liaj eeteraj verkajoj. Same en la verkoj de M. Majer 2 ni

trovis nenion, konl'irmantan la komnnikon de B e c h e r. A. K i r-

c h er estas konata de ni lau la pli malfrne (1663) aperinta lia libro.

Pri Trithemius parolas ankau II e r ni a n H u,-g o 3
, kin

citas lian verkon «De poligraphia», evidente lau la franca traduko.

Tamenen la konataj libroj de Trith'emi u s. estas nenio, kroni

absurda intermikso de la reguloj de sekretskribo kaj de instrukcioj

,

kiamaniere «per anstatauo de iuj literoj per aliaj skribi diversmaniere

en la sama lingvo». B a i 1 1 e t
(
1S

) en sia libro, same Mel B r e i t-

li a u p t (en «Ars decifratoria) atestas ke la libro de T r i t h e m i u s

elvokis grandan bruon kaj kauzis ke on! komencis snspekti lin, ke li

sin okupas.pri kal)alistiko kaj nekromantio. Post kiani la matemati-

kisto C h . B o v i 1 1 c, traleginte ci libron, proklamis, ke li nenion

en gi komprenas kaj ke gi estas entutc rezuito.de diabla obsedo, la ori-

ginala libro estis solene forbruligita.

C li a r m a
(
7
) citas la libron de F r a n c i s B a c o n 4

, kin,

laiidire, entenas prilaboron de universala Lingvo. Tamen ankau ci tie

(VI. capitro de I. volumo) estis donitaj nur skemoj de sekreta skribo

'kun malgravaj akidoj pri la. ebleco krei universalan skribon. Estas pie
j

versajne, ke B a con ne transiris la limojn de la penoj koncerne la ,

logikan klasifikon de
.
apartaj ajoj kaj ideoj. B a i 1 1 e t kaj Har-

ris (en «Hermes...») parolas pri similaj laboroj de Bacon kaj
€ a m p a n e 1 la gusto en. la fako de logika klasifiko kaj de starigo

•de la bazoj por i'ilozofia gramatiko.
'

'

Trc malnovaj estas la provoj, celantaj sekretigi la skribiton per s«.krctaj skribsistemoj.

uzo do in speciala signaro. Kaj duni la jarcentoj de mezepoko, speciale kodoj
?

interaaciaj ste-

dum.la XYI jareento, vaste ekfloris diversaj tiurilataj proponoj. n0gr
L?°llf?LTo-

Ver8a "

Estis 1'arataj projektoj de sekreta skribo tauga nur por unii aparta
"Lj "

iingvo. Sed estis facile prezenti similan projekton taugan por diversaj

lingvoj kaj ec por diversaj alfabetoj.

Tiamaniere naskigis la universalaj sekretaj skribsistemoj , el kiuj

poste venis la ideo pri pazigrafio—universala skribo taiiga por komu-
niki la pensojn kaj ideojn, ne ligite kun iu ajn Iingvo parola kaj natiira.

Jam en pli malfrua epoko, de post la jaro 1870, aperis multaj verkoj, '

celantaj starigon de iu speciala kodo-sistemo por spari la' monon ce

1 Ni konas la latinan eldonajon: Trithemius, i;<Steganograpliia ars per occultam
•scripturam animi sui voluntatem absentibis aperiendi certa», Francofurti, 1608—kaj

la francan tradukon: M. J. Tritheme, «Le poligraphie et universelle ecriture cabali-

stique», traduit par Gabr. Collange, Licdrne, 1625
(
45

). Kvin aliaj libroj de Thritlie-

mius estas registritaj de P. Stojan (*°).
: 2 Michaele Majero, «Axcana Arcanissima hoc est hieroglyphica aegyptiograeca>>

(45). Stojan
(
40

) notas kiel eldonjaron de tiu ci libro. la jaron 1614.
3 Herman Hugo, «De prima scribendi origine et universa rei literarie antiquitate;>,

Antverpiae, 1617 ,(

45
).

«

4 Fr. i3acon, <<De dignitateet augmentis scientaram>>, 1624(4 ^).-

3,B
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m

tclegrafaj rilatoj. Fakte tiuj kodoj, se ill estas rezervitaj por uzado ne
nur unulingva, scd kclklingva, prezcntas el si lauesence certajn uni-
versalajn pazigrafiojn, destinitajn por uzado en specialai okazoi (ce la
telegrafado).

v

P. Stojan (*°) donas listen de proksimume
. 50 kodsistemoj, cefe

destinitaj por unulingva uzado.

Same antikvaj, kiel la provoj sekretigi la skribiton, estis la provoj
plirapidigi la skribadon. La imuaj stenografiaj sistemoj celis mallon-
gigi kaj plirapidigi la skribadon en apartaj naciaj ling'voj. Poste' jam
venis ideoj krei inn sistcmon cle universala Rteiiografio°tauga por ciuj
lingvoj. P. Stojan

(
40

) en sia lrsto citas 61 verkojn, koncernantajn la
universalan stenografion. Ankaii tiuj provoj estis en samtempa iigo
kun la provoj krei universalan skriban lirigvon-pazigrafion. Mrdtaj
autoroj de la universalaj stenografi-sistemej samtempe okupigis ankaii
pri la problemo mondlingva.

Apud la provoj krei universalajn stenogfafi-sistemojn necesas, noti
'

•- ankau la penadojn krei universalan alfabeton. Ofte tiuj penadoj estis
komence rezulto de pure persona utiligo de specialaj signoj por ""trans-

skribi tekstojn el diversaj lingvoj. Jam poste el tia praktika persone —
mdividua apliko povis veni tendencoj vastigi «sian propran>> sistemon
inter la aliaj liomoj kaj eldoni tiacele specialajn traktajojn.'

Ticl ekzemple jam M i e h a e 1 i s en la.mezo de XVIII jarcento
parolis pri unu el siaj amikoj, kin uzis alfabeton transdoimntan la so-
nojn de ciuj lingvoj 1

. .

'
•

Estas nature, ke la projektantoj de nova alfabeto olte venis al pli
vasta idco de raciigita mondlingvo kaj ke ambau tiuj ideoj ciam germis- *

en profunda intimeco. .

.

Unu el la autoroj "de simila universala alfabeto, italo P. Ga 1 a-
t e r i

2
,

en la subtitolo de sia projekto starigas demandon:' «kial diver-
saj popoloj, kiujn kunligas la energio de vaporo, ne povus havi koinu-
nan iingvon, kiel ili liavas komiman muzikon, kies alfabeto estas muzi-
knotoj kaj kies gramatiko estas muzikaj tempo, tonoj kaj akordoj.
G a 1 a t e r i opinias, ke universala alfabeto estas unua pa'so al uni-

. versala lingvo. -

Ankorau en la jaro 1918 C h. L u 1 1 y en New York aperigis
sian projekton de universala alfabeto, akcelante «baldauan apefon cle

nova tuteuropa lingvo». Detalan liston do pli ol 140 verkoj pritraktantaj

'

problemon de universala alfabeto, komencante de la XV jarcento kai
gis la nuna epoko, donas P. S t o j a n

(
40

). Inter la 'projektinto'j
de similaj universalaj alfabetoj ni trovas la nomojn de konata franca'
Imgvisto C. V o 1 n e y (1819), de la lingvisto, siinpatianta al la ideo

Aliaj komencaj provoj mondlingva M a x M u Her (J 854) k't pSm
'

'"fSrii^f
6 "

/
Leibnitz en siaj filologiaj notoj 3 'indikas iun S k y 1 1 i ii s.

^ (supozeble pseudonomo): «Skyttius kun escepta fervoro sin donis al la
lmgvolernado. Li asertis ke estas eble el ciu lingvo ekstrakti ion esencan
kaj el tio ekstraktita konstrui universalan Iingvon, el kiu estos cble-
derivi ciujn aliajn lingvojn. Li pensas ke la valoro de tiaj laboroi estos
ne mapli ol 30 000 taleroj».

La sama Leibnitz en sia letero al Thomas Burnet 4

parolas pri valoraj laboroj de.iu anglo (Sethward), kiun'en alia loko

\
M. Michaolis, «De l'influence des opinions sur 3e lanpraffe et du lansrajre sur les

opinions*'. Brome, 1762, p. 152.
2 Pierre Galateri, «Essai d'un alphabet commun», Torino

(

4G
).3 Leibnitz, «Opera omnia», Geneve, 1768, vol. VI, pfl-. 298

(
45

)4 Leibnitz, «Opera omnia*, vol. VI, p£ 267
(
45

).
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jam en la XIX. jarcento indikas. ankau prof. J. S c h m i d
(
lS

). En
«Bibliograpliia Britanniea» de 1825 j., tamen, trovigas neniaj iiiformoj
pri laboroj cle tin ci autoro.

M o s_e r
(
24

) nomas inter la antauuloj de Lei b n i t.z inn A n-
d r e. JNi trovas ateston, ke tin ei Andre estas la konata pedagogia kaj
politika reformemulo ' J o h a n n V a 1 e n fr.i n Andrea (1586—
1654}— autoro- de la kristanisma Utopia «Kei publieae Christianopoli-
tanae :leseriptio», aperinta en 1619 j.

1
.

En sia «Magazin i'iir allgemeine Spraclie» (1815—1820, Dillingen)
S e h m i cl nomas sekvantajn autorojn de universala skribsistemo:
J e a n V i .11 i e r s (Paris 1587), j e a n D o u e t (Paris 1627),
kaj H. J u s t e 1 1 (London, 1657 kaj 1661). Tamen estas trc vorsajne,
ke ankau tie ei la afero no elpasis la limojn de generala pritraktado
de la mondolingva problemo kaj de sistemoi sekretskribaj. Koncernan
verkon de J. V i 1 1 i e r s 2 registras P.- Stojan

(
40

).
•

En sia letero al abato Mersenne, Descartes parolas
pri iu folio-prospekto de nekonata autoro en latina lingvo, kiun abato
M e r s e n n e sendis al li el Holando kaj cn'kiu estis prezentitaj bazaj
principoj cle la konstnio de artefarebla universala lingvo.

Tiu ci folio-prospekto ne gisvivis nian tempon, sed, jugante' lair
la letero de Descartes, gi jam en tiu epoko servis al la celoj
de propagando kaj agitado por la universala lingvo.

Estas supozcble ke la autoro de tiu ci folio estis Herman Hugo, Herman Ksseo (1617)
kiu publikigis en 1617 la unuan kii la tempo al ni kouatan libron, pri-

tusantan la problemon de universala lingvo 3
. .

La libro de II u g o estis dedicita al iu provincialo de la jezuita
ordeno «Carolus Skribemi» kaj por gia eldono estis riccvita speciala
patentode liolanda vicrego, lau la kutimoj de tiu epoko. •

En IV. capitro de sia libro «De numero litwarum*' li traktas pri
"

diversaj specoj kaj kvantoj.de skribsignoj ce diversaj popoloj kaj en
diversaj lingvo j. Li skribas: «La cinoj kaj japanoj, kies iingvoj estas

tieL malsamaj kiel Iingvoj hebrea kaj belga, tamen havas librojn kaj
skribajojn, kiuj estas libere legeblaj kaj kompreneblaj por la ambau
nacioj, dank' aLla sameco de la signoj». ;

Kiel konkludon al tiu ci capitro Hugo starigas la demandon:
«Kio^do estas pli bona, cu havi la literajn signojn por apartaj sonoj,
kiel ccy popoloj europaj, cu la apartajn signojn por ideoj,. kiel ce korea-
noj?»— kaj decidplene li parolas kontrau la idcografia skribo, dexen-
dante la vidpunkton de fonetika alfabeto. En 1774 la" libro cle H u g o
estis reeldonita en franca lingvo.

(
34

)

En la aldonoj al la fran'clingva eldono de la vcrkaro. de D e s c a r-
•

tes (1897) 4 estas notitaj ankau aliaj francaj autoroj: historiografo
Sorel (1579—1674) 5

, al kiu interalie estas alskribata lia informo
pri la laboroj kaj proponoj en la fako de la universala lingvo de unu
el «Valles». kaj «sieur le Maire» kaj de F. Bes n.i e r, kiu eldonis ec
specialan libron pri la konccraa problemo 6

. P. Stojan (
40

) avertas
kontrau eraro ofto farata, kiam la autoro de tiu. libro estas konfuzata
kun F. Berni er — fizikisto, vivinta inter la jaroj 1640—1688.

:

J «Internacia Pedagogia Revuo», Dresden, 1930, N-o 5—6, p. 75
(
4
').

2 Jean Villiers, «Ses intelligences exhibantes...»
3 Herman Hugo, «De prima scribendi origine et universa rei literarie antiquitate»,

>. Antverpiae, 1617.

.-,;-;
4

; Descartes, «Oeuvres completes*, Paris, Cerf, 1897, vol. I, '.-pg.-'"82
(
45

).

'

:
'

:

5 Sorel, «De la perfection de l'homme», 1653, pg. 346.
J F. Besnier, «La reunion des langues ou l'art'de Ies; apprendre toutes par une

.seule», 1674. Anglalingva traduko sen montro de 1'autoro aperis en Oxford, 1675.-



Samuel Hart-lib (1617) '' D-ro West y G i b b o n e n la libro «Bibliography of Short-
'

hand» kaj ankau L. B o 1 1 a c k (
10

) citas iun, al ni nekonatan verkoH
• de autoro, pritusinta la problemon de la universala lingvo, Sam u e 1

Hart lib, «A common writing whereby two, although noth under-

standing one the other's language, yet by the help there of may com-
municate their minds one the another, composed by a well-wisher to

. learning)). B o 1 1 a c k indikas ec la jaron de 1' eldono de tiu ci libro —
1647.

:

V. E p s t e i n el Hamburg asertas, kc laii lia konvinko «la labo-

roj de Ko m'ensky kaj Hart lib estas identaj».

T„ 'j)in'feeias (16-53) Aldone al tio, Graves kaj. Schmid (en sia «Magazin»...)

indikas la libron de hispano P. I) i g b e u s «Arithmcticus nomenc-
lator mundi o'mnes nation es ad iinguarum et sermonis unitatem, auctore

linguae (quod mirere) Hispano quodam vere, ut dicitur, muto», Komae.
.,-:. 1653 («Aritmctika nomindilulo, kiu facibgas al ciuj nacioj de la mondo

unuigon de la lingvo kaj parolo...»).

La projekto de D i'g b eu s estas sistemo pure filozofia, bazita

sur klasifiko de V ideoj. Gin ilustras ci sekvanta transskribo de la imuaj

vortoj el la kristana konfesia pre&o: «Mi kredas je diopatro...» —

.

XXXIX. 4. XLII. 8. III. 1. '
'

La saman verkon, evidente, citas ankau Becker en. sia libro

«IvIethodus didactical, aludante la plagiajon, faritan laii liaj verkoj

de L. Ki Teller kaj de «iu hispano».

'Thomas Urquliart (1653) En 1653 Thomas Urquhart en Londono donis. en la angla lingvo-'

fundamentajn regnlojn de nova filozofia parollingvo 1
.

Kiel estas konate, en la jaro 1774 tiu ci verko estis represita. Gi

eniris en la verkaroii'de U r q u h a r t, cldonitan entute en kvanto

da 92 ekzempleroj por kolektantoj-amatoroj. Eldonis gin la. societo

de bibliofiloj «Maitland Club». En generalan vendadon tiu ci eldo-

.

najo ne estis prezentita. En la katalogoi.de Berlina regna biblioteko

estas indikitaj la verkoj de IT r q u h a r t el jar.oj 1651, 1653 kaj 1834.

Care Beck (1657) En la jaro 1657, same en Londono, C a v e B eck eldonis france

kaj anglolingve du librojn, traktantajn prilaboron de projekto de uni-

3
versala skribsistemo 2

.

Pazigrafiaj sistcmoj_ de Pazigrafio, kiel ni jam supre cliris, oni nomas universalan, ckslduzive
la universala skribo skriba'n lingvon — sistemon da signoj, destinitaj por esprimado kaj

transdonado de pensoj.

Skribante per ciferoj ciujn vortojn, ciujn afiksojn de in lingvo,

oni povas ciun vorton skribi per respektiva cifernombro. Se okazas,

ko tiuj nombroj por la signife samaj vortoj. de malsainaj lingvo j estos

identaj, tiam oni havas eiferan pazigrafion.
"

Se la ordo, donita al la ideoj, celas sckvi certan logikan klasifikon.

oni havas pazigrafion filozofian. En la kontraua okazo oni havas pazi-

grafion empirian.

Krom la ciferaj pazigrafioj
,
povas ekzisti pazigrafioj alispecaj

.

riceveblaj el kombinajoj de diversaj literoj au signoj. Ilia' esenco kaj

bazkonstruo ciuokaze restas la sama.

Anstataiiante ciferojn au signojn.de pazigrafio per facile prqnonceblaj

literoj, oni povas fari sonan lingvon, do transformon de pazigrafio \»

pazilalio.

1 Thomas Urquhart, «Logopandecteison, or an introduction to the Universal

Language», London, 1653..
2 Anglolingva eldono: Cave Beck, «The Universal Character by which all nations

may understand one anothers conceptiozis», London, 1657.



Bazante sin per ekzemploj de cina skribo kaj de egiptaj hieroriifoi
uiHltaj eltrovintoj de universala skribo, komence de la samtempuloj
de Leibnitz, trovis nebezona aii almenau nedeviga, ke Ja ligilo
de mterhoma kompreno sin vestu per formoj sonai. Tial ne en ciuj nepre
projektoj de pazigrafioj iliaj autoroj starigis la anstataueblon de la
pazigrafiaj ciferoj kaj signoj per facile prononceblaj literoj.

La cefa manko de ciaspecaj pazigrafioj estas kompleta artefariteco Kritiko de \*ii»rrtirf
kaj teoneoo de ilia konstruo, ilia inalkonformeco al la realaj vivbezonoi

i*«gi*Jio)

kaj al la ekzistantaj formoj de 1' homa interrilatado.
En tin rilato objektiva jugo pri ciuj provoj krei pazigrafiain siste-

;

mojn tute koincidas kun la jugo pri la provoj en la konstruo de la filo-
zofiaj lmgvosistemoj. La lingvo, destinita- por internacia uzado simile
al ekzistantaj lingvoj naciaj, devas esti egalc aplikcbla kiel por skri-
baj, tiel ankau por parolaj rilatoj. La akcepto por la tuthomara uzo
de lingvo ekskluzive skriba, sed ne parolebla,.estus senduba paso raalan-
taiien sur la vojo de 1' trafika progreso.

. ,

En
1

la
J
aro

-,.l^
61 ?P eris verkp-de germana scienculokemiisto, kura- j h. Inciter (1661)

cisto ^kaj
^
politiko-ekonomisto Johano-Joahimo Becher (nask.

en 1635). Tin ci vcrko entenis plenfinitan proponon pri organizo de
skriba formo de 1' interhomaj rilato j V

La libro
,
Iaii la tendencoj de tiu epoko , estis dedicita al unu el moncl-

fortuloj — al. ccfepiskopo de Niirnberg, Johano-Filipo. Akcentante
la gravecon de V skribo kaj de skribsignoj por la interhomaj riiatoj
kaj konsiderante la necesecon de la universala lingvo senduba, B e-

g h e r opiniis necesa- la pluan evoluon cle skribsistemo nor plena li-

berigo de giaj signoj de ilia kunligitcco kun formoj sonaj kaj kun busa
parolo de in nacia lingvo.

La libro mem sin dividas je du partoj: L c xieo n . kaj I n d c x,
el kiuj la unua servas por csprimado de leksikonaj elementoj (t. e. do
vortoj kaj ideoj) kaj 'la dua — por esprimado de la gramatikaj nuancoj
kaj fleksioj. La tuta sisterao de B eclie r sin bazas sur uzado de la
10 ciferaj signoj. Jam tion solan B e c h e r konsideras proercso. kom-
parc kun 24 literoj cle la latina alfabeto. En la vortaro de'sia sistemo
B ccher. numeras. en konsekvenca alfabeta ordo eiujn latina jn vortojn
kaj nomojn. Entute li donas tiamaniere 10 283 numerajn formulojm
el kiuj 9432 servas al vortoj.-ideoj kaj la ccteraj (komence de 9493-a kaj
plu) servas al propraj nonioj^al nomoj de la'lando.j kaj urboj. El tio
sekvas, sendube nenia logika klasifiko. Al latina vorto b'i b e r e (trin-
ki) lcunrespondas. n-o 939, por biblia (biblio^— 940; viper
(vipnro) — 9200 kaj por v i r (viro) — 9201 ktp.

' B e c h c r snpo-
zis, ke la nombro da vortoj kaj ideoj, bezonata esti esprimita cifcro
estas limigebla en ciuj lingvo j, sed en sia sekvinta libro li mem konfesis
la erarecon de tiu supozo. :• -

En la dua parto de la libro trovigas indicoj ankau ciferaj, entute
' 172, kiuj prezentas el si lauvican numeradon de apartaj gramatikaj •

formoj; ekzemple por 6 kazoj de ununombro (singularo) la ciferoj: 1, 2,

3, 4, 5, 6, por la samaj kazoj de multeiiombro (pluralo): 7, 8, 9,' 10,' 11.

kaj 12, kaj fine por la verbaj sangoj diversmanieraj : de 13 gis 167. La
ciferoj, esprimantaj bazideojn estis dividataj de la ciferoj, signantaj
gramatikajn fleksiojn per komo; unu vorto do alia— per dupunkto.

Finfine Becher proponis siaspecan rnanieron sangi la cife-
ajn esprimojn per esprimoj pli komplikaj pere de apartaj signoj.

1 Joh. J. Beelieri-Spirensis, ^Character pro notitia linguanim universal!' inven-- .

turn Steganographicum hactenns inanditum», Francofurti," 1661.



'Kiel estas videble el la suba tabelo, eiun ciferesprimon oni povas
esprimi per la sama signo, enhavanta signiion de certa nombro kaj pro-

vizita per kelkaj diversmaiiiere lokitaj streketoj kaj punktoj.

En 1664 jaro B e c'h e r ree revenis al sia ideo pri la imiversala

lingvo en sia libro, eldonita germanlingve. En la jaro 167-1 liu ci liljro

reaperis en dua eldono k
Gi prezentas por ni apartan interesoil, kiel dokumento, donanta

la historic*]) de la koneepto -pri la ideo de 1' imiversala lingvo cc B'c-

c h e r. En la antaiiparolo al tin ci libro, celanta montri novajn vojoin

kaj^metodojn de pedagogio, Becker montras, kc la neceseeo, pro

la forto de ajoj kaj cirkonstaneoj , devigas al tio, ke oni akceptu al si

celon starigi inn nniversalan liiigvon («allgeineine Mittelsprache») kaj

k^ latina lingvo estas tro malfacila por bone plenum! ci tiun rolon.

10
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: Signaro de J, J; Becher

La tuta unua capitro de la libro estas plene dedicita al analizo de

la problemo pri cliverseco de la lingvoj , pri ilia malfacileeo kaj pri

tio, kiamaniere simpligi iiian komprenon per in artefarita vojo. •

B e.cli er montras, ke estas multc pli facile akiri kaj uzi ciferan

skriblingvon, konsistantan el 10 signoj, ol iun sistemon de hieroglifa

skribo, kie la hazsignoj estus multe pli multenombraj.

Li parolas plue: «Iu respcktincla sinjoro (legu: cefepiskopo Johano,

al kiu estis dedicita la nomita libro de B e c li e r) foje cliiis al mi",

ke valorus mnltajn milojn kaj ke li mem volonte oi'erus ion por tiu ci

afero, se estus eble prezcnti la cinajn an alia j 11 liieroglifajn skribojn en

tia aspekto, ke ili — per in maniero — faciligu al la homoj kompre-

nadon de cliversaj lingvo j de ciuj homoj kaj popoloj. Mi promesis doni.

min fcrvore al-tiu ci afero kaj provi ginfari
5
kaj oni promesis al mi por

tio princan rekompencon.» La tutan jaron, tage kaj nokte — rakontas

Becher mem.— li laboris por solvi la taskon, centon da diversaj

metodoj li aplikis, tralegis cinjn librpjn, kiuj povus doni al li iajn sciin-

dajojn, elspezis multe cla mono kaj fine ec malsanigis. Finfine li haltis

ce la snpredonita sistemo de cifera lingvo. Li mem difinas sian laboro 11,

kiel dnventajon, kiu dum nnu tago. al ciu legi- kaj skribi-pova homo,
donos eblecon kompreni cinjn lingvojn de la tuta mondo». Kiel plej

bonan pruvon por sia sistemo Bee h e r opinias tion, ke «ciun leteron,

skribitan per lia sistemo, ciu gerrnana sinjorino povas en kelkaj horoj

per speciala vortaro deciiri».. Post fino de tiu ci laboro, gi estis presita

kaj dedicita al la inspirinto de tiu ci ideo, cefepiskopo Johano. La de-

dico estis akceptita, la episkopo aprobis la firion de la laboro, gratulis.

al Becher kaj «gi estis mia tuta rekompenco». Becher ne povas

1 «Metodus didaetica sou elavis et praxis super novum organum philologicum—
das ist Griindliches Beweis dass die Weg uhu Mittel welche die Shuhlen bisshers ins

gemein gebracht vergeblich ablaufen samt Anleitung zu einera besseren». Zwevte edi-

tion, Francofurti, 1674
(
45

). .
\ V' ; '.,
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kaj ne volas kasi sian ofendigon kontrau la avara episkopo. Li d.eklaris

ke li povus fari sian verkon multc pli kompakta. Anstatafi la antaiiai

10 folioj por gia prcso nun cstus bezcne nur du, sed estante trompifci
pro la iinua eldono, li ne volas aperigi la no van: iiH uzos mian tcmpon
estonto pli utile kaj ne clonos min tiel facile al la persvadoj de grandaj
sinjoroj».

La unua libro de 33 o c li e r estis tradukita en la anglan 1 (sub
la nonio «The Universal Charactcr») kaj en la germaiiaii. lingvojn

(
34

).

La autoro riccvis multajn aprobajn letorojn el Angiio. Rolando kaj
Franeio, tamen li konstatas, ke estis multaj aprobantoj, sed malmulta]
snbtenantoj. En sia dua libro 3i nomas nur gormanan matematikistbn
kaj fizikiston, ' jczuiton G a s p a r o n Shot t

(
43

), eldoninton -kaj

autoron do «Schola Steganographica» (Niirhberg, 16G5), kiu laiidire

volis rceldoni la verkon de Becker en ciuj lingvoj subkomuna .

titolo «Mercurius Poryglottus>>. Li -projektis eldohi en ciu lingvo po
du vortaroj por la cifrigo kaj deeifro de la ciferaj formuloj. Sed S h o ft
mortis (1668) ne plenuminte tiun taskon.

En la postparolo al' la libro de S'h'o. t-t- ni renkonta-s mencion
pri la farata korektado de «Merourius», sed paro'lante multe kaj detale

pri T r i t li e m i u s kaj K i r c li e r. S h o t f • tute ne nomas
pri Bee h e-r.

B.ech e r antauvidis la eblecon dislokigi en 3a vortaroj vortojn-

ideojn ne nur lau aifabeta orclo, seel ankau km ilia senco en ordo iogika,

dividante iliri je S fundamentaj grupoj. Li pensis pri anstatauo en sia

lingva sistemo de la cil'ersignoj per literoj germanaj au latinaj. Tiun

estontan universaian paroJlingvon li nomas «I:Iannonia linguarum».

Interalie li diris ankorau unu, treege valoran, penson, kiu servas

gis nun kicl pruvo pri la ebleco de nesangebla universala helpa lingvo,

nome Ire: «eiu lingvo povas esti lernebla per du metodoj: kiel lingvo

gepatra kaj kiel lingvo dua — do arta por la lernanto». Kaj tin el dua
lingvo estas lausence nesangebla.

La sistemo de. Becher estas la unua de ni konata prove krei

empirian ciferan pazigrafion. Samtempe kun tiu ci projekto aperis

la unua plene ellaborita projekto de aprioria filozofia skriba kaj parola

lingvo.

La nomita verko estis publikigita en la jaro 1661, anglolingve, en

Londono. Gin publikigis la instruita" pedagogo G c o r g o D a 1 - Balsarii©

gar no (mortis en 1687) 2
.

La sistemo de filozofia lingvo de Dal gar no estas bazita'sur

Iogika Idasifiko de ideoj. En la projekto de D a 1 g a r n o ciuj ideoj

kaj konceptoj estas clividitaj je 17 fundamentaj klasoj, signataj per

17 latinaj kaj grekaj literoj. Ciu el tiuj literoj servas kiel majusklo

por 6iuj vortoj de sia klaso. Jen parto el la listo de tiuj klasoj, cstanta

samtempe kvazau alfabeto de la lingvo:

A— ekzistajoj-objektoj, II — substancoj, E^— fenomenoj, I—
konkretaj estajoj (knnigo de A kaj E), — solidajoj, T-— fenomenoj

rilatantaj racion, K — fenomenoj politikaj, S —: fenomenoj sociaj..

Ciu el la 17 fundamentaj klasoj dividigas je sublclasoj , diferencantaj

imu.de alia ankau en sia dua iitero. Ekzemple, la subklasoj de 1' klaso

K (fenomenoj politikaj): .K a —'- oficaj rilatoj, K -q— justieaj

rilatoj, 'Ke- afero jugenda, K i — roloj cle la geprocesanoj, K o —
.

i <Bibliotheca Britannica», 1824, vol. II (
45

).

2 Dalgarno, «Ars Signorum, vulgo character universalis et lingua philosophica

qu (qua) poterunt nomines diversissimormn idiomatum.>> etc., London, 1661.



rolo de la jugisto, K/ — krimoj, Ku — milito. Ska — rcligie

(litero S en. tiu ci okazo ludas • helpan toIon, pro la foresto de. plene-

logika. senco).

Ciu subklaso pine dividigas: S k a m — difavoro, . S k a n — beata

guo, S k a f —- aclori, S k a b — jugi, Skad — peti, Skag— ofero

ktp. N'v) k a, 1ST Yj'lr, N tq k o, lau la saina sistemo signifas vice: eevalo,

azeno, mulo ktp. N, lau la «alfabeto de homideoj» de I) a 1 g a r n o

signifas «vivanta esta]o», — <<besto», k — kvarpieda, ka.j
.
la lasta.

litero estas simbolo por la nomo de la besto. Tiamaniere la pro-

jekto de Dalgarno devas esti konsiderata kicl unu el la klasi-

fikantaj sistemoj de homidcoj. kinj poste abunde aperis en diversaj

epoko j kaj diversaj sceincoj.
J

-Estas treege malfacile- memori similajn kolektojn da vortoj. Tio

kontraustaras la fundamental! econ de 1' hoiria memoro: ju pli prok-

siraa estas la. senco de la vortoj — des pli malsama estu ilia formo.

La sistemo de D a 1 g a r n o el ciuj' ceteraj filozofiaj sistemoj de-

vas esti konstatita Mel relative simpla. La verko de 1.) alga r n o

en limigita nombro da ekzempleroj estis reeldonita en la jaro 1834 de

Glasgow's societo de bibliofiloj «Maitland Club». Por privata vcndo

gi ne estis destinita 1
.

Toss (1863) En la jaro 1663 holanda filologo Isaac V o s s__ tusis en sia libro 2 -

problemon pri la bezono prilabori universalan sistemon de gestosignoj

,

en speco de la nuntempaj gestalfabetoj de surdmutuloj.

imlyersalaj gcstaj Per si mem la ideo ne estis tute nova. Jam en la antikvaj tempoj
JingYGJ ia faiRa roma pedagogo Quintillianus (naskigis cirkau la j. 35

de nia epoko) nomis la gestojn «lingvo komuna por ciuj homoj» kaj

diris, ke la sistemo de gestado aperis en la epoko de antikvaj herooj.

En tiu tempo la gestado estis instruata en lernejoj kaj oni tre atentis

la kapablon gin uzi. Atheneis, greka retoro, vivinta cirkau la j.

200 de nia epoko, parolas ec pri ckzisto de speciala klasifiko de gestoj.

En pli malfrua tempo historiisto de eklezio, anglo B e d. a V e n e-

r a b i 1 i s, vivinta en la j. 672— 735,/skribis interesan traktajon sub

titoio «Pri la fingra iingvo» 3
.

Anka.u la jus citita autoro de artel'arita lingvo, D a 1 g a r n o (ver-

sajne ne sen influo de la ideoj de V o s s, car ambau tiuj libroj aperis

-en Oxford.) eldonis specialan libron, dedicitan al edukado de surdonru-

'

tuloj 4
, en kiu li skribis: «car mi liavas tiun opinion, ke nia okulo

estas same koraprenema kaj perccptokapabla kiel nia orelo, tial mi ne

vidas ian kauzou, kial ni ^ne povus fari la manon samtiel bona ilo,

kiel nia lango. Kiel la lango faras kaj ripetas artikule la sonojn,. tiel

same oni povas per la mano figuri so ne belajn, do almenau bone kom-
'preneblajn signojn.»

Ankaii Leibnitz lasis post si indekson de diversaj signoj kaj.

gestoj, kompreneblaj por ciuj 5
. Similaj projektoj estis faritaj ankau en

pli malfrua tempo.

1 «Bibliophile Belge», 1845, vol. II, Bruxellcs, pg. 31, kaj «Edi.nburg Bewiew»,

1835, vol. LXII. '

.

2 Isaac Vossius, «De poematum cantu et viribus rliytmi»,' Gsonii,: 1663.

3 Beda, «Dact3rlogia tractatus de loquela per gestran;digitorurn», Cologne 1688.

* Dalgarno, «Didascalocoplius or the Deaf and Dumb .man's tutor* , Oxford, 1680.

5 Leibnitz, «Opera omnia». Geneve, 1768, vol. VI, pg. 207. (
4o

)



P. Stojan
(
40

) registris 34 librojn. koncemantaj la- problemon, pri

gestlingvo. Sod la eblecoj cle la gestuzo eseuce estis pli limigitaj ol

la eblecoj de aplikado de pazigrafiaj sistemoj. Ne sen kaiizo dimi sia

laugrada evoluo la homo pli kaj pli multe la gestan transdonon de la

pensoj anstataiiis per la sona. Se apartaj sovagaj popoloj gis nia tempo
aplikas la gestojn por ekzaktigi kaj kompletigi la sencon de sia parolo,

tion kauzas nc deziro forigi la sonojn per gestoj, seel la malriceco kaj

inalsuficeco de ilia sona Lingvo.

En ambaii specoj de la projektitaj universalaj interkompreniloj —
gestado kaj pazigrafio — estis io komuna: signo anstataii sono. Tial la

subtenantoj de la pazigrafia ideo facile farigis ankaii subtenantoj de

n niversala gestolingvo

.

En la jaro 1663 aperis projekto de univcrsala skribo, kiun era povus Worcester (l(>(>8)

iegi en sia lingvo, verkita de angla markizo de Worcester 1
. ..

.

Einstein
(
16

) datumas sub 1667 analogian projekton de P e t e r Pefer Porele. (16G7>

Porele, sed-tiu ci informo estas dubinda. Pri la verko de Porele kaj.

lia persono nenio estas al ni koiiata.

En la jaro 1663 aperis verko de cinologo, jezuito Kireiicr 2
. pri A. -lurcher (K>(>3)

kin parolas B e c h e r kaj C h a r m a (
7
). V a t e r

(
23

) en. sia listo

de pazigrafia literaturo metas post la nomo de Kirch er la titolon

de lia libro -«0edipn.s Aegyptiacus». Pri gi ankaii parolas B r e i t li a-

u p t, sed en la listo de S t o j a n (-
)
gi ne trovigas.

',

En la unne nomita libro, en ties umia parto, verkita sub moto «Lin-

. guarum omnia ad unam reduction K i r c h e r ripetas la ideojn do
Becher kaj proponas specifikajn ciferajn signojn por ciuj. vortoj,

psprimoj kaj iliaj variajoj. renkonteblaj en diversaj lingvoj. Apartaj

Sangoj (verbaj kaj kazaj), ne enirintaj la generalan vortaron
5

estas

aisignataj per kondicaj signoj, ekzemple la kazoj — per majuskloj .de

la latinaj nomoj de la kazoj: N, G
5
D,A, ktp. , provizitaj per streketo.

'

La libro enhavas kvinlingvan vortaron (latinan, italan, francan,

hispanan kaj germanan) por traduko el tiuj lingvoj en la poligrafiajn

signojn de K.i r c h e r kaj renverse. La ciferaj signoj de. K i r c li e r

en laugrade kreskanta ordo sekvas la alfabctan vortordon de la latina

vortaro. Sekvc en la vortaroj do aliaj lingvoj tin ci konsekvenca ordo
estas neeviteble rompata. La ciferaj signoj kombinigas el la romaj kaj

arabaj cii'eroj — la unuaj de I gis XXXII. la duaj de 1 gis 38. Tiama-
niere, ekzemple, lau la latina vortaro oni havas: Anglia— II. 14;

annus — II. 15; animus — II. 16. La dua parto de la verko de K i r-

cher estas simpla transpono de la projektoj de sekreta skribo, pro-

ponita de T r i t h e m i u s.

Kiel ni jam konstatis, en tin ci frua epoko, kiam formigis 'la ideo

de la universala Lingvo, la problemoj de sekreta skribo plej proksime
kunplektigis kun la problemoj de pazigrafio. En la kritika almanako
de B a i 1 1 e t estas komuniko, ke la aiitoro de la sistemo de sekret-

skribo (steganografio) Trithemius h avis multajn imitantojn.

Detaian liston de la verkintoj en tiu fako donas en siaj libroj B r e i t-

liaupt 3
,
C h V e s i n4 kaj P. Stojan (

40
). La lasta donas, liston

el- 51 verkoj, dedicitaj al la problemo de la sekreta skrib-sistemo... . Mul-

1 Marquis de Worcester. «Century of the names and scantling of... invention's*. 1663
.. ^ Athanasii Kircheri, «Poligrapliia nova et nniversalis "et combinatorica arte

detects, 1663 (*5).
3 Christian Breithaupti, «Ars decifratoria sive scientia occultas scripturas sol-

. vendi et legendi», Helmstadii, 1737 (
4G

). ..

4 Ch. Ft. Vesin, «Trait d'obsenrographies-, Paris, 1838
(
45

).



taj al la autoroj de similaj projektoj de sekretskribo poste estis erare
••' a&alkulataj al la'aiitoroj cle la sistemoj de artefarita lingvo. Aparte

Wilkin's (1668) multajn erarojn en'.-tiu rilato entasis prof. G.'.'F e r r a r i
(
31

).

En la jaro 1668 angla episkopo Wi.l-k I n s, aktiva partopreninto

de la Granda angla revolucio (li estis interalie edzo de fratino de C r o rn-

w e 1 1), kaj ankorau en la 1641 j. pritraktinta la problemon de- krip-

tografio kaj sekreta pazigrafio, publikigis sian grancliozan kaj harmo-
nian sistemon de filozoiia skriba kaj parola lingvo \ La ; ideoj kaj

konceptoj ce AY I 1 k i n s estis dividitaj je 40 klasoj, pine dividataj je

subklasoj kaj specoj. l)e la ideoj generalaj estis transi.ro al la ideoj

apartaj kaj duagradaj „ Ciuj klasoj, subklasoj kaj specoj, samkiel la gra-'

matikaj formoi, estis signataj aii per spccla'aj signoj, au — en la busa
uzado — per specialaj sonkombinoj. Oiu pit detalriea klaso, subklaso

aii speeb estis "esprimata per pli granda nombro da signoj aii sonoj, ol.

"
•: la klaso antaiistaranta, en kin trovigis ideoj de pli generala senco.

Wilkins en sia libro clonis tekstojn, transskribitajn per liaj

signoj en lia lingvo. Kun certa atento kaj volo oni povas sen granda

malfacileco decifri tiujn tekstojn kaj kompreni ilin.

En la almanako, eldonita de A n cl r e a s
5 M til 1 e r en la jaro

1681, kie trovigas la prego «Patro nia» en ciuj lingvoj, estas. donita

tin ci prego. ankau en la lingvo de .W.i 1 k i n s, en ties pazigrafia kaj

parola i'ormoj.

Ci-sube ni; donas la kvaran kaj kvinan strofon de tin ci prego en la

lingvo Wilkins: ,

^<:, ,t -A- ^, I n i U'-~-is* '2- /

*M-(T^ J U c) — b

Jo velpi red cci ril potoi-hai faba raty.

Na to s^elvys. lak hod balgar me ai ia s-feldj^s lales . valgar .rycli.

Generate la projektd cle W i 1 k i n s estas piua kaj pli detala pri-

laboro de la ideoj de Dalgamo, kiu siavico, por siaj filozofiaj

konstruajoj plene akeeptis la kartezianan (Descartes-anan) mondper-

cepton 2
.

" La pazigrafiaj signoj de TV i 1 k i n s prezentas per si horizonta-

lajn, rektajn kaj rompitajn liniojn kun iliaj diversaj variajoi en la

mezo kaj ce la finajoj, kaj iam emncti taj inter iii nialgranciaj signoj,

cirkletoj, punktoj, literetoj kaj eilcroj , esprimantaj tiujn au aliajn gra-

rnatikajn formojn au montrantaj la vOrtderivon.

Koncerne la gradon de periekteeo en la lingvosisterao de,W i 1 k i n s,

M a x M ii 1 1 e r
(
21

) skribis cirkau la jaro 1870, ke «eio kreita de TV i 1-

kins estas tiel sprita kaj ke, se ni konsideros, ke cio - ci estis farita

.200 jarojn antau ni kaj krom. tio de unu sola homo sen helpantoj, ni

jugos plej indulge pri cio, kio sajnas en. la nuna tempo malperfekta en

tin ci klasifikinto de la liomaj scioj».

La gramatikaj nuancoj estis montrataj per la. signoj de W i 1 k i n s.

kun.gusteco kaj ekzakteco pli grandaj, ol en iu alia el ia ekzistantaj

lingvoj.

'

La formigo de apartaj vortoj estis farata lau jena ordo por disigo

de la ideoj: I) e — elemento , Deb — la unua subdivido de-la ele-

1 John Wilkins, «An Essay towards a real character and a Philosophical Lan-

guage, with an alphabetical. Dictionary*, London, 1668.

.

2 Descartes, «Oeiwres completes*, Paris, Cerf, 1897, vol. I, pg. 82 (
45

).



mentoj •—
•
fajro, D e b a — konsistiga parto de fairo — flamo, Det —

kvina subdivide de 3a elementoj — eielaj fenomenoj , I.) e t a —
.
ciel-.

arko, D a — dio, D u a — dieca, I) o — stono, D u. o — stona ktp.

Kiel siajn antauirantojn en la fako de prilaboro de filozofia gra-

matiko, W ilk ins nomas; 1. Scotus, «Grarnmat. speculativa»,

2. Caramuel kim lia «Grammatica audax» kaj 3. Campanella 1
. El la-

antoroj , antau li prilaborintaj diversajn sistemojn de artefaritaj lingvoj

,

]i. citas ]a nomojn dc P k. L a b b e. B e c li e r kaj K i r c h e r.

W i 1 k i n s montris eiujn malincilajojn de la gramatikoj de la

ekzistantaj lingvoj kaj speciale la malfacilajojn de la grainatiko latina.

Tial li opiniis sia plej neoesa tasko — ellabori rigore filozofian grama-

tikon, mankantan en la science, citante la nomon de B a c o n, kin

samtempe kun C a m p a n e 1 1 a prilaboris sistemojn dc logika

klasifiko.

La libro de W i Ik i n s estis ce gia apero renkontita kun granda

favoro flanke de la Brita regna akademio de sciencoj. La akademio,
- komisiis al Christopbe W r e n, la 18-an de majo de la jaro

1668, fari specialan raporton pri tin ci libro. Pro tin fakto B a i 1 1 e t

'.ec atribuis al' W r e n memstaran prilaboron de aparta sistcmo.de

arfcefarita lingvo 2
.

Per presado de la libro de . .W i 1 k i n s estis ricevita speciaia

privilegio 'de la rego, koiifirmita per la akto .de la 13 de a,prilo dc la

jaro 1668. Tamen el la tuta nombro da lernintoj de tin ci sistemo, lau
'. la atcsto da L e i b n i t z

(

lS
), nur la eltrovinto mem kaj II. E o -

b e r t B o \
T

1 ,
i povis parol! per la noveltrovita lingvo kaj gin. kom-

preni.

L. Einstci n( 16
) fusante citas inn Boy 1 e, kin sukcese

kvazaii studis inn jam multe pli mall'ruan sistemon de pazigrafio de
:'

-G.- Kalmar (1772 j).'

Oni ne devas pensi. kc W i 1 k i n s konsideris sian lingvon idealo

de perfektcco. Li ne asertis senerarccon do siaj logikaj konstruajoj kaj

opiniis necesa la pluan kolektivan prilaboron de sia lingvo, neplenu-

meblan per la 1'orto de unu sola homo.
La plejparto el la ipresitaj ekzempleroj dc la libro.j kaj de la manu-

skriptoj de Vf i 1 k i n s estis detruita dc incendio, pro kio la verko de

W i 1 k i n s ne ricevis vastan propagandon. "L e i b n i t z klarigis

la genoralan malsukceson dc la sistemoj de "W i 1 k i n s ka:j Dal-
g a r n o per ilia komuna eraro, nome per tio kc ili ne akceptis por la

bazo de siaj sistemoj ciferajn esprimojn.

En pli posta tempo oni fan's oftajn riprocojn por ia verko de W i 1-

k ins, nomantc, gin plagiato dc la verko de D a 1 g a r no 3
. Antoi-

n e W o o d cc asertas 4
, kc I) a 1 g a r n o antau la presado de sia

libro komunikis al W i 1 k i n s gian enhavon kaj keW i Ik i n s mal-

bonuzis ci tiun fakton. La saman opinion havas C h. . N o d i e r- en sia

libro «Melanges... 1825». Sed riproci al Wilkins por iu plagiato

estas nenia rezono. Vere, en sia verko li ec ne citas la nomon dc D a 1-

garno, sed liaj antauaj laboroj (Messenger, 1641) montras, ke la

ideo krei universalari lingvon al li venis ciuokaze memstare kaj pli frue

ol al I) alga r no.
Jam dc ni nomita A n d r c a s M li 1 1 e r en la jaro 1681 anoncis; a. Miller (1681)

ke li eltrovis metoclon, per kiu sen iu granda peno, dum kelkaj semaj-

1 Campanella, «Grammatica phi]osophica» (1610?), part. 3, cap. 1, pg. 297.

^ Descartes, «OemTes completes», Paris, Cerf, 1897, vol. I, p£. 82 (
45 )'.

''
3 «Le Bibliophile Belge», Bruxelles, 1846, vol.' Ill, p'g. 481 (

45)." -^ .

4 «Athenexim Oxonii», vol. XI, pg. 506. '

.



T

• no] oni povas ' ellerni la cinajn. Irieroglifojn kaj akomodi ilin por la-,

internaoia uzo. For sia eltrovo li volis ricevi 2000—6000 talerojn, ga-

rantiante redono.n de la monusmo, en la okazo de malsukceso. B e r-

g'er(19
)

opinias ke Miiller fakte eltrovis metodon por plL facila

leriiado do la cina-j hieroglifoj. Ke en tiu 6i supozo povis kusi certa

vero—tion pravas la antau ne longe farita eltrovo, fakte anstatauanta

jarojn da lernado de la cinaj hieroglifoj per limigita nombro da mcinatoj.

Ccteraj pazigratioj en 1ft Post la nomitaj autoroj Joh. Stn r m (1676)1 kaj jezuito d e-

fino dc la XYII jareento $
-

e r m o n v i 1 1 e 2 en Parizo (1687) publikigis siajn provojn" krei

«universalan skribsistemon». Stur m plene akceptis la ideojn do

B e c h e r. En lia trilingva vortaro, lau la ordo de la latina vortaro

estis numeritaj ciuj vorto j ;
per apartaj signoj estis akomoditaj ciuj

gramatikaj fieksioj'
3

. Tiamanicre, ciu frazo povis esti esprimita per

konformaj ciferoj. Ekz.: «124,1. 14,15. 172,4» signifas: 124—dio; 1—
nomiiiativo; 14— ami, 15-^tria persono de la estanta tempo: 172 kon~

kordo, 4—akuzativo, kaj la tuta frazo estas: «dio amas konkordon».

- Faranta terurajn erarojn kaj tute ne montranta". la fontindikojn,,

L. Einst ein(i6
)

parolas pri J o )i a n Upperdorf (1679—

1680), jezuito B es ui er (1684) kaj Car amn el v.o n Lobko-
witz (1687), kiuj laiidire aperigis siajn projektojn de pazigraiioj.

Rilate la unuajn du autorojn kaj ties verkojn, ni troyis nenie iajn

informojn, nek ec en la koncernaj enciklopediaj vort-aroj.

P. S t o j a n (
40

) iakauze en sia aldona listo de lingvo-projektoj

citas J. Up p e n d o r f (1669 j.).

Estas supozeble ke la B e s u i e r estas kripligita nomo B e s-

n i e r, kiu fakte. en la jaro 1674 aperigis libron temantan pri uni-

versala lingvo. .

•-

'

Ankaii la infoimojn pri C a r a m u e 1 v o n L.o bkowit z oni

devasakcepti kun granda dubo. C a r a m n e 1 (kies laika nomo estas

Johann von Lobkovitz) estis hispana prelato kaj teologo, vivinta en

1606— 1682, t. e. mortinta 5 jarojn antau la jaro, indikita de. E i n-

s t e i n. En la bibliografia almanako de A. B a i 1 1 e t (
13

) ni trovis

mir informojn, ke C a r a in u e 1 prilaboris la problemojn de ritmo,

sckrctskriboj mistikaj nombroj kaj de cifera klasifiko de ideoj, km
povus farigi kornuna por ciuj lingvoj. Lia libro (Steganographia) aperis

en 1630 samtempe en Bruselo kaj Kolonjo kaj estis dedieita cefe ai

-:-•.
. a,pologio de la verkoj de T r i t h e m i u s.

M notu aiikorau iaborojn de franca jezuito scienculo P li i lip p c

Labb e, kies nomon, kiel tiun de l'autoro do projekto de univer-

sala lingvo, citas W i 1 k i n s kaj Monbod d o (
20

).

Ph. Lab be L e i b n i tz 4 en la jaro 1709 diras, ke L a b b 6 volis krei univer-

saian lingvon el la simpligita latina, t. e. jam ne sur filozofia, aprioria

bazo. Schmicl en «Magazm..<» donas jam pli plenan nomon de la

respektiva verko de Labbe: «Grammatik ciner sehr leichten allge-

meinen Spraclie der Missionen und der Gewerben», tamen. sen indiko

de la jaro kaj loko de "publikigo. , .

1 Joh. Crist. Sturmrus, «Specimen edens novi artificii scribendi etc.», Norimber-

jrae. 1676. . „
2 De Bermonville, «Nouvelle decouverte d'une Langue Uiiiversolie pour les ne-

gociants et le secret de lire d'hebreu sans points», Paris, 1687.

3 «Aeademia pro interlingua», Torino, 1924, n-p '5,.pg. 7 (
47

). •

4 «Die philosophischen Schriften von G. Leibnitz', lierausgegeben von 0. J. Ger-

hart». vol. VIT., pg. 36.
.



P, S t o j a n (
40

) iakaiizc ' supozas, ke la verko estis publikigita

eAi la j. 1650.

Labbe . starigis 12 iundamentajn regulojn por sia aposterioria

sistemo de la lingvo. La vortaro estis plene prenita el la latina.

Aldone al tiu ci tuta listo cle la projektoj, V a t e r (
23

) citas anko-

rau pri de Vicnne 'kun'lia publikigajo pri imiversala skrib-

'ssistemo 1
.

Tamen ci tie temas nur pri generala pritrakto de la problemo. -

Entute V a t e r donas keikapi tre valorajn bibliografiajn citajoja

pri la problemo, rilatantajn al la XVII. kaj ai la sekvinta XVIII. jar-

*entoj.

Inter la unuaj esploristoj
,
penantaj en la dauro de la XVII. jar-

<jento solvi la problemon de imiversala' lingvo, trovigas granda nombro
da jezuitoj kaj ekleziuloj. Tiu ci fenomeno trovas por si klarigon en la

specifika vivkonstruo de tin epoko. La klereco en granda grado estis

mm el privilegioj gust.e cle la pastraj rondoj. Krom ti'o la ordeno de
jezuitoj, pretendanta je tutmonda signifo, laimecese bezonis iun uni-

versalan interkomprenilon. Sed dum la jezuitoj havis kiel sian mal-
vaste praktikan taskon — krei pazigrafian skribsistemon, plejparte

'

•empirian, lau la tipo de Becher, la plej bonaj pensuloj de la jar-

cento.— L e i b n i t z, I) escartes kaj W i 1 k i n s, kreclante je

la forto de homa racio, sercis la solvon en racionaligo de la lingvo, en.

kreo de filozofiaj kaj paroiaj lingvosistemoj.

Sed jam. en tiu tempo trovigis homoj, kiuj rigardis en la cstonte-

con per pli penetra rigardo.

Bernard' L a m y, adepto cle Descartes, skribis en ]a

jaro 1670: Bernard Lamy (1670)
«Mi pensas ke la intenco de tiuj, kinj volas propohi novan lingvo n,

estas, ke tiu ci lingvo havu malgrandan nombron da vortoj. Ciu el la

vortoj, sisteme signita. permesos derivi ]a aliajn vortoj n rilatantajn

al la unua. La vortoj ne liavos deklinaciajn sangojn, apartaj vortetoj
montros la gramatikajn sangojn kaj la tri genrojn. Ekzistos nur du
konjugacioj: unu por aktiva, alia por pasiva mocloj... La tuta gramatiko
de tiu lingvo estos facile lernebla en tre mallonga tempo 2 ».'

Traleginte la priskribon de la vojagoj de Jaquos Thevc-
n o t kaj eksciinte pri la aparta simpleco de la tataro-mongola gra-
matiko, en Ja sekvintaj eldonoj cle sia iibro Lamy —skribas:

«Por krei tian lingvon suficus, kiel tion proponas Thcvenot,
akomodi al la ekzistantaj ]ingvoj ci tiun gramatikon de Ja tatara
lingvo.

»

.

L a m y forjetas ne nur ciujn pazigrafiajn esplorojn, sed ec la fi3o-

zofiajn projektojn. Antau li skizigas novaj", pli perfektaj kaj simplai •

fonnoj de racionaligita aposterioria lingvo.

1 «Mereure de France*, Jul. XXX, 1685.
.

2 Bernard Lamy, «La rethorique ou l'art'de parley. 1 edition. Paris. 1670
t. I, ch. 9

(
45

).
'

.

' ' '
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. IV

LA XVIII -JARCENTO. KAJ PROJEKTOJ DE Till EFOKO

Diverseco.de la lingvoj estas umi el la plej grandaf

malfelicoj de la vivo. V.'oltaire.

La XVII. jarcento, en la personoj de siaj plej bonaj portantoj cle la

krea penso, jetis al la liomaro novajn ideojn, starigis antaii ia homaro

novajn, pli vastajn celojn. La XVIII. jarcento, simboligita. per ekfloro

de la racionalismo, brile finigis per la grancla franca revolucio kaj per

la de gi proklamitaj tutliomaraj idealoj. Same en la regiono de la

plua disvolvigo cle l'ideo pri universala lingvo, la XV III. jarcenta

ne Testis malplena loko.
.

La komencitaj en la antaua jarcento esploroj daiiris knn la samaj

fervoro kaj diligento. Kelkaj amatcroj — dilctantoj , kelkaj scienculoj

dedicis siajn vcrkojn al la carme alloga rcvo pri la tutmonda unuling-

veco.

Carpophoropiiltts (1732) LaW 1732 cstas signita per siaspeca apero de nekonata autoro, kin

.

J ".'"
sendis siajn proponojn anoniine en la redakcion de germana scienca

jurnalo \ L. C o u t u r a t kaj L. L e an (
9
) fiksas la aperdat'on de

. tin ci projekto al la jaro 1734, sed evidentc, restis al ili nekonata la

unua germana teksto do la propono , kiu jam pli poste, en 1734, tradukita

en la latinan lingvon, estis ei'ektive ree publikigita en la latina eldono

de tin ci jurnalo \ En tin ci dua pnblikigo aperis ank&.ii la pseudenimp

de la autoro «C a r p o p h o r o p li i 1 u s», forcstanta en la unua ger-

mana teksto.

En siaj proponoj, .tuiantaj la problemon de .la universala lingvo,

konsistantaj el 15 aiineoj sur malgranda nombro.da malgrandformataj

pagoj, la autoro prezentas la gramatikon de la de li projektata lingvo

kaj la fundamentajn principojn de ties konstruo.

La cefa pestulo, kinn obeas la autoro ee la konstruo de sia lingvo.

estas: la universala lingvo devas esti simpla, klara kaj sen esceptoj.

Konforme al tiu ci postulo li proj'ektas respektivajn korektojn en la

'

. latina lingvo. Tiainaniere, gi estas la unua lautempe, al ni konata (so

. ni csccptos Pli. Lab be kaj ne publikigitajn laborajojn de L e. i b-

n i t z) aposterioriasistcmo de artefarita lingvo, konstruita sur la bazo

de la natura, kvankam jam morta, latina lingvo.

1 « Deutsche Acta Eruditorum — Per GescMeMe der Gelehrten», Leipzig,' 1732,

vol. XV, n-o 169, pg. 46—52(45
).

'

,
.

2 «Actorum eruditorum, que Lipsiae publicantur supplemeiita», tomus X, Lip-

siae. 1734, n-o 1, 42—46 pg. La artikolo de Carpophorophilus: «Novum inveniendae

Serinturae Oecumenicae Consilium* (
45

).



Gia alfaboto konsistas el 16 litcroj: a, b, d, e, f, g, h, i.. k, 1, m
21, o, r, s, u; el la, litcroj, sonantaj simile: b kaj p, d kaj't. f kaj v. estas
konserva,ta.j po unn, la akcento estas motata eiamsu/la aiitaulasta
silabo, la adjektivoj, same "kiel la adverboj restas nesangataj. La

"

kazoj formigas per prepozicioj, ha, lie, ho — la samaj por la ununombro
kaj multenombro

;
la iasta formigas per fin

i
go im ,ekzemple: la nominativo

en la ununombro estas: h a d o m u s (domo), la dativo de la mnlteno-
nomDro: h,i d o m u s i m (al domoj). La .verbaj formoj estas sang-
cbiaj liur 'en tempoj

: o g o a m o — mi amas, d u a mo — ci amas,
- jios amo — m amas, ktp. Trovigas neniuj csccptoi en la reguloi
de la gramatiko.

'
"

Kiel ekzemplan tekston clc sia Lingvo la autoro donas la pregon
<<I atro ma»: «0 baderus nod ems, ke esso in semma fakdade farikadus
ha nominade duis ad fena.de ha rennanda dims, ha fo landa duus».

Gi estas nur skizo, nur skemo de lingvo, sed skemo sendubV pli
praktika kaj facile akirebla, ol ciuj aliaj al gi samtempaj filozofiaj
kaj pazigrahaj projektoj. Sed malgraii siaj superajoj, gi estis .baldaii
iorgesita, car om konsideris gin kiel pekan Wligon de la latina '

Imgvo.
x o

Enlajarol736D So lb rig publikigas germanlingve sian projek- d. SoibrJ- fi7*-~iton de cifera pazigrafio \ bazita sur la principo de uzado de eiferkom-
& ( j

bmoj En la nbro do V a t e r («) kaj en la art'ikoloj de Carpop h o-
r o p h i 1 u s tamen trovigas indiko pri alia, pli frua (1726) latinlingva
eldono de la sama verko «Scriptura Occumenia...»

En la berlina regna biblioteko trovigas verko j de S o lb r i a mi
la sama problemo, eldonitaj en Salzwedcl en la jaroj 1725 kaj 1727.

lorn pli frue, en la jaro 1720, en «Journal Litterairc de I'aimeo 1720» Anonimaj c
nekonata autoro proponis similan projekton. Lau atesto de C Be r- zigrafioi

g e r (is) tiu ci projekto .kunc kun la projekto de S o 1 b r i * estas
imitajoj ae' la cifera lingvo deBee h e r.

Pri anaioga projekto, ankau el la XVIII jarcento, parolas f) w i li-
ft a y (•) sen, cito de la autoro kaj eldonjaro: en Bath estis prcsita libro
«ihe Description and Explanation of an universal' character or manner
oi jmtmgtiiat may de intelligibilo to the inhabitants of every country
although ignorant of each other language*.

P. St o j
a n (*°) supozo notas kiel °eldonjaron de tin lasta libro

la j. l flu.

a
/^a °ntuziasmigo pri la ideoj do cifera pazigrafio en la dua duono

de ja A.VII. fay en la imna de la XVIII. jarcento
j povas csti facile klari-

gebla. La mirajo do universal eina skribsisterao sajnis csti nekontrau-
sfcarebla pro la pruvo de sia ekzistado kaj pro la sirnpieco de sia efekti-
vigo. Inter la europaj scienculoj, aldone al tio, regis certeco ke pli bona

;kaj pli perfekia ideografia skribsistemo povus enradikigi ec en-Ciniomem. x &

mowJl 3^ Pn L
"

R
-

i
° ?. "J

l en Itali0 aP eras kim sia sistem° d* L
- »Scheri (1750)memstare cllabonta pazigrafio 2

.

V^^n^.I^^'1 la proBlemode ^i^rsala lingvo pub-
.

.

will (1755)

veikoj, eldonitaj en 17o6, en Lyon, skizas. sistemon.de sintezaj. grama- .

burg" S^ S °lbrig
'

<<Allgemeinp Schrift oder ^ die Ziffern zu schreiben», Co-

?Svi
?? ?iclleri

'
*AMet0 do!k nate ^ dell'arto), 1750d Will. «De lmgua universale, Altona, 1755.

"
-

^7^t^?anf'xf!
jw

.

^>^lfffr'^



t'lko kaj lingvo. En la disertajo, dedieitaaldiversaj maniero
j
de la homa

. ideesprimado 1
i
M a u p e r t u.i s skribas:

.:;:. «Se ciuj substantivoj havus unu finigon, se la nombrojn kaj.kazojii

(geriro ne estas atentinda) kafakterizus ciam la samaj litcroj, anstatauan-

taj niajn deklinadojn se ciuj adjektivoj liavus unu- konstantan finigon,

kaj la adverboj—alian, se ciuj verboj havus unu infinitivon, aldonan-

te al kiu apartajn literajn, oni povus formi ciujn tempojn, se ekzis-

tus iu simila lingvo — gia tuta gramatiko prezentus el si tre malgrandan

nombron da reguloj. Ciirj vortof estus facile komprcneblaj pro siaj kon-

struo kaj finigo. Sendube, tin lingvo estus nekompareble pli facila ol

ciuj lingvo j modornaj. Pore de la gramatiko, khm oni povus akin dmn

unu horo kaj kun bona vortaro —"oni povus legi, komproni kaj skribi

- en tiu lingvo.

»

Tiaj estis principoj de M a u p e r t u i s. Nia koncv de la inuitempaj

projektoj de artefaritaj lingvoj konfirmas la tutan vivkapablon kaj ba-

zitecon de la konstatoj de M a u p e r t u i s.
^

Entute oni devas substfeki la esceptan klareeon de la rczonado ae

M a u p=e r t u is. En la sama disertajo, iom pli supre, li skribas, kc

la filozofia sistemo de universala lingvo sendube havos neniun sukceson,

car la filozofiaj perceptoj kaj esprimoj de'D e s c a r t e s estus frcmdaj

kaj nekompreneblaj por la pli malfruaj 1N
T c w ton kaj L o c k.

_

Per evoluigo de la celado al profera perfektigo de sola] gramatika;]

formoj kelkaj "scienculoj penis daurigi la esplorojn de siaj antauuloj kaj

cltrovi skemon cle universala gramatiko.

Plej grava el laborantoj sur tiu kampo estis franco Court de_ Cx e-

b e 1 i n 2
, kiu starigis kicl sian apartan celon: elpreni la elementojn de

la universala gramatiko el ciuj lingvoj kaj per konforma maniero akceli.

ilian pluan evoluon. :
t h t ,m i;pTt n 70 n Germana fizikiisto kaj filozofo L a m b e r t (1728-1777) en la H parto

j. n. Lam»i v j
dG ^ gefverko *^ konstataske la problemo de universala lingvo kaj -de

la arta regulien de la lingvoj estas plene maturiginta. ,

P. S t'o j a n (
4()

) registris 4. pliajn verkojn de L a m b e r t, eivkiuj

li pritraktis" la ideojil de logistiko kaj idea klasifiko — lau maniero

iniciatita de Leibnitz.
Micliaelis (1759) . Kioni pli serioze oni komencis trakti la tutan probleinon de la uni-

versala lingvo, montras speciala. disertajo pri la problemo de la lingvo,

de M. M i c li a e 1 i s, prezentita de li en la jaro 1759 al la Prusa aka-

demio. .

La disertajo de Micliaelis, versajne germanlingva, ne estis eidomta,

sed giaj franca 4 kaj angla tradukoj aperis en la jaroj 1762 kaj 1769.

En la franclingva eldono (kompletigita kompare al la germana) la

parto kvara de tiu ci disertajo estas dcdicita al analizo de la dcmando:

cu estas inventebla scienca lingvo?
• Ne neigante ciujn mankojn de la naturaj lingvoj, Michaeiis
opinias, ke oni povas ilin forigi nur en lingvo filozofia, cu parola, cu

skriba, sed li dubas, cu estas eble cltrovi tiun lingvon? M ichael is

ne vidas kaj ne scias alian solvon de la problemo, krom tiu, km estis

supozata de liaj samtempuloj, adeptoj de la aprioria metodo. Tnte juste

1 ^Dissertation sur les diHcrents moyens dont les hommes se so.nt servis pour ex-

primer leurs idees». Oeuvres de Maupertuis, Lyon, 1756, vol. Ill, pg. 467 (* 5).

2 Court de Gebelin, «Histoire naturelle de la parole*, Paris, 1776
(;

15
).

3 Joh. Heinr. Lambert, «Neues Organon oder Gcdanken liber die Erforsckung

und Berechnung der Wahren>>, Leipzig, 1764, II. Toil, <;Semiotik»
:
S. 42 (

45
).

4 M. Micliaelis, ^Dissertation sur 1' influence des opinions sur le langage et du

langage sur les opinions*, Bremen, 1762 (
4S

).



Ii montras ke estas nceble atingi la plenan kaj nediskuteblan sistemi^on
de la ideoj, espnmataj. per vortoj. Kiel ekzemplon II montras la ideon
pn geedzigo^ ligitan kirn la. ideo

;

pri eduko de la infanoj, kiuj ideoj estas
tre diyersaj ce la popoloj monogamiaj kaj poligamiaj. En la ekzistantaj
ideoj kaj en iJm cspnmantaj vortoj estas tro multe da kondicajoj. La
ideo^espnmata per vorto, estas difinata ne nur per la vorto mem, sod
ankau per generala loko de la vorto en iu konkreta frazo (per orclo de la
vortoj).

;

Mich a e lis antauvidas la neeviteble embriigontajn novajn
ideojn kaj novajn koncoptojn, kies apcro alportos ankau" novajn formojn
de la lingvo. Sed ciu filozofia Lingvo esence estas lingvo stonigita. Gi
povas esti lingvo do iu sekto, lingvo de iuj doktrinanoj, sed ne lingvo
de_la science) nek, des pli, lingvo universala.

Tiamaniere M a u p e r t u i s kaj M i c h a e 1 i s reciproke suple-
mentas imu la alian: la uri.ua montras la venontajn formojn cle la tuthomara
lingvo la alia — submetas al severa kaj nerifutebla kritiko la pena-
dojn iilozofisisteme konstrui la vortaran materialon de tiu ci lingvo.

Unu el. la unuaj pioniroj de Tenciklopediismo, F a i g u e t de V i 1- Faiguet (1765>
l
,

e

^
G

l
1Yem la fama enciklopedio de la sciencoj, artoj kaj metioj

& J

de 176t»,
.

eldiras siajn opiniojn pri la ebleco krei racionalan aposterio-
rian Imgvon, au kiel li nomas gin: «Langue nouvelle».

_

La artikolo de Faiguet prezentas skizon de racionaligita kaj
simpligita gramatiko.

^
La nova lingvo, lau opinio de F a i g u e t, devas havi nek artiko-

lojn, nek diversecon de la genroj. La adjektivoj, «simile'al la adverboj»
devas esti nesangeblaj. La substantivoj en la multenombro finigas per s.
La kazojn anstataiias prepozicioj. La personaj pronomoj: jo, to, lo, no,
vo, zo. La verboj sangigas lau la tempoj, sed restas nesangataj lau la
personoj kai nombroj.. Estas rimarkinda.30, ke la verbaj' finigoj: de
tempo estanta -as, pasinta -is, estonta -os, participo -ont- koincidas kun
la iormoj,Jute memstare akceptitaj multe pli malfrue por la lingvo Es-
peranto. Generale la projekto de Faiguet estas praktika realigo
de la piano de M opcrt u i s. F a iguetne faris provojn ellabori la
vortaron, opmiante «ke tian entreprenon povus plcnumi nur la sciene-
akademioj cle Eiiropo, kondicc ke ilin subtcnos la organoi de regna au-
tontateco». / :

m

La anglo W i 1 1 i a in Jones, fama orientalisto
,
prezentis en la Wo Jones (1769)

jarol769traktaton pri la universala gramatiko, servonta eventuale al
starigo. de filozofia kaj universala lingvo \

En la jaro 1771, en sia nova verko («An Essay toward... ») li daurigis
disvolvi siajn ideojn.

'

kiJf\r
SaTt° 1769

^ ? Dllblin
'
N

' ° h a m ^erlaine publi- Ho chamberlaine (17691Mgas alian traktajon pri logistiko kaj filozofia lingvo 2
. En kelkaj

mblipgrafiaj indikiloj, en kies nombro estas ankau «Bibliographia bri-
tanmca» de 1824, la eldonjaro de tiu ci libro estas erare montrita, kiel

Francesco Soaveen la jaro 1772 esploras la problemon de F «
n<nr _ n?7*»da kimera ideo pri universala lingvo 3

».
( }

Jones «_The philosophy of words, containing among other a plan for a universal
and philosophical language*, London, 1769.

1769

8 Nath
"
Cllaniberlaine

'
«

r

-Cractatus de litteris et lingua philosophical, Dublin,

Francesco Soave, «Ricerche intorno alPinstituzione naturale di una societa e di
una lingua*, Milano, 1772.

En la j .
1774 apcris la sama libro en Roma sub nomo glice Ceresiano.

4 ; Historio de mondolingvo •' afWJ^^^l^
tfiJ
^iiwBy^g



La aiitoro opiniis ebla-krei, sod ne cnkonduki la lingvon imiversa-

lan. ..'
Tin ci libro estis rceldonita sub literoj P. S. en la ]aro lblb, en Mi-

lano, en la eldono de la vcrkaro dc jeznito S o a v e (mortis en j. 1806).

o Kalmw (1772) En la jaro 1772 hungaro Kalmar eldonas latinlingve sian projekton

de originala filozofia skriha lingvo 1
,
por kin li utiligis la sknbsignojn

de diversaj popoloj — precipe tiujn de Malabar.

La nomita libro enhavas generalciuparton de gramatiko dc pazig-

rafia lingvo kaj kiel suplementojn: modelajn tradukojn (pli vcre skri-

• bajn «transponojn») el diversaj aiitoro j.

La cefa manko en la sistemo de K a 1 m a r estas multeco da baza]

signoj, kiujn aiitau ilia presado oni devis prcpari lau speciaia mendo.

Tin ci obstaklo neigis la alian «pozitivan» econ de la sistemo — giait

mallongecon.

Berger (
19

), analizante la projekton de K a I'm a r, kritikas la

arbitran° kaj seiisistcman elckto™ de diversaj signoj, ties malfacilan

ellerneblon kaj neestetikecon.

La nombron de la fundamentaj signoj K a 1 m a r supozis limigi.

per 400 signoj, preuitaj el la alfabetoj de diversaj popoloj, el kemio,'

algebro ktp.

Tiamaniere, ekzemple, en lia sistemo My signifas homon, t — tern-

p 0I1) ]3 _ bcnon, r — skribon. Vaste uzis K a 1 m a r^ mallongigitajn.

vortojn por nomoj, landoj, regoj ktp., ekz. Ru — Knsio.

Kiel ekzemplon de la skribsistemo de K a 1 m a r ni donas la tradn-

kon de sekvanta frazo:

«La (cielaj) solidoj efikas unu la alian per tri diversaj manieroj:

ail per ilia senpera kontakto, kiel ce ordinara kolizio...»

50

En la franclingva antauparolo al sia latinlingva libro K a 1 m a r

cliras, ke li prcparis por prcso kiel manuskripton grandan verkon da 40

folio j
, kiu enhavas la «etimologiajn, sintaksajn, poeziajn, rctorikajn kaj

matematikajn» regulojn de lia lingvo. Samtiel li intencis publikigi

france kaj latinlingve la vortaron, ampleksantan manuskripte 60 foliojn,,.

seel la efektivigon de tin ci projekto li dependigis cle la sukceso de la su-

pozita antauabono. K a 1 m arr ne snkcesis vidi la pluan realigon de

sia projekto. La tempoiimo por lia eksterlanda forpermeso finigis kaj

li estis devigita reveni sian patrion, Himgarion. Jam en la jaro 1774

li aperigis en Wien germanlingve «Gramatikajn regulojn de la umver-

sala lingvo », en kin estis cititaj reehoj de la gazetaro al la uniia latin-

lingva eldono. Unu jaron antaiie, en Komo, aperis lia unua itallingva

verko 2
. Elcerpajo el tin ci verko estis presita tuj post gia apcro, lau.

la atesto.de G i. g 1 i, (1818 j.) en la «Nova literatura jurnalo de Italio 3
».

1 Georg Kalmar, nobile hungaro de Tapoltzafo, <<Praecepta grammatica atquc

specimina 1 Knguae philosophical, Berlin, 1772 (
45

).

.
2 G. G. Kalmar, «Pecetti di grammatica per la lingua filosofia universale...)).,

Koma, 1773 («).
s «Nuovo Giornale dei letterati cVItalia», tomo V, sett, e ottobre, 1773.



La fama scieneulo Condorcet en la jaro 1774 declicas kelkajn
pagojn al csploro de la problemo de filozofia sistemo cle la lingvo, iden-
tigante tiim lastan kun algebro \ Entute kaj generale Con d orcet
estis adepto de l'ideoj, doiiitaj de L c i b n i tz kaj li nur volis pliprp-
fundigi ilin. .

•

La imiversala lingvo en imago de C o n d o r c e t devus esti for-
mita el esprinioj, difinantaj simplajn kaj generalajn ideojn, kiuj, sia--

vice, devus doni la eblecon por la plcj divcrsaj kombinoj en la csprimado
de la ideoj komplikaj kaj kompleksaj. Condorcet opinias, ke tia
lingvo ne estas -kimero, seel reala eblajo, ke en kelkaj fakscioncoj (ekz.
en kemio) gi jam embriigis kaj ke en la estonteco gi servos, kontinue /

pliperfektigante, al la plua progreso de la sciencoj.

En pluraj publikigajoj de la cneiklopediistoj apucl traktado pri io-

gistiko kaj imiversala gramatiko estas
. tusata ankaii la problemo cle

imiversala lingvo. Estas informoj, ke ec la gvidanto mem de la enci-
klopediistoj, d'A 1 a m b e r t, eirkaii la jaro 1770 pri laboris proponojn,
koncernantajn la starigon de imiversala lingvo

(
10

).

P. S t o j a n
(
40

) notas verkajon de D. C li o f i n «Amuscments
Litteraires» (Halle, 1770), kin kvazau pritraktis la problemon pri imi-
versala skribo. Tamcn lau L. E i n s t e i n

(
16

) D. S. C li o f i n
en plej bona okazo apenau priparolis la mondlingvajn ideojn de L e i b-
m It z„

"'.' '

m

Lau atesto cle P. S t o j a n («) iu J. B u s c h en la j. 1787 en spe-
Busc]i (1787.-1790) ,

ciala libro pritraktis la avantagejn de la nacio, kies lingvo igus imiver-
sala 2

. Tre versajne tcmas pri la sama autoro,' kiu, signinte sin G. E.
Busch, ioin

"
pli malfrue dedicis artikolon en la «Jarlibro de la scienc-

sukcesoj»J«Jahrbuch des Fortschrittcs cler AVissenscliaft», 1799, II. Th.,
S. 534—53 .) al la problemo de kreota pazigrafio.

La
_
cnciklopediisto Gondii lac (clp. Kondiljak) 'eldiris siajn

Condillac (1780> •

opiniojn pri logika aprioria lingvo. Al la sama temo ankorau pli pro-
funde li revenas post la Franca revolucio en sia libro «Lingvo de la kal-
kuloj». 3 -

P. S t o j a n (*o) atestas, ke alia pli frua verko de C o n d i 1 la c
P

°
Chan«enx 17

.

67

«Traite des sensations* sugestis al P. J. C li a n g e u x la icleon krei
filozofian lingvon, bazitan sur ideologia sistemo de koncontraj zonoj,
sfcroj kaj suri'acoj. P. J, C li a n g e u x publikigis en la j. 17 67 siajn
ideojn pri tiu temo kaj speciale pri ideografro kun sinoptikaj kaj anati-
tikai tabeloi

V

"

- ;
'

'

u, , . 1r._ n ,....,- . . _ • B-ro E. Berger (1779).En la jaro 1779 germana fizikisto Knsti a n o B e r g e r ape-
rigis sian verkon pri la problemo cle imiversala lingvo 5

.

Por atingi la finan solvon de la problemo de univcrsala lingvo, B e r-

g e r opiniis necesa intervenon de registaroj, sen gi la simila provo ne
elirus el la limoj cle esploroj" ce kelkaj apartaj pcrsonoj. Limigi sin per
sola -cifera signado de la vortoj kaj ideoj, kicl tion faris Becher kaj
liaj adeptoj, Bergcr pensas nceblajo. Li skribas: «Sirnila cil'era lingvo
estos facile komprenebla kaj oni facile gin skribos, se oni nur liavos ciam

1 Condorcet, «Esquise diun tableau historiquo de progres de liesprit humsin»,
Paris, 1774 (* 5 ).

2 J. Busch,.«Ueber die Frage gewinnt em Volk -in Absicht auf seine Aufklaerung
dabey wenn seine Sprache zur Universal-Sprache wird», Berlin 1787

(
43

).
y Condillac, «Art de pcnser», 1768 kaj «Langue des calculs», Paris, 1796.
4 Changeux, «Traite de extremes ou elements de la science de la realite», t. II,

Amsterdam, 1767, p. 289—323.
" 5 Dr. Christ. Gottlieb Berger, «Plan zu einer uberaus l'eichtcn, unterrichtenden.

und allgemeinen Rede und Schriftsprache fur alio Nationen», Berlin, 1779
(
,15

).

';'--
'

'"
-.- ' •-

•

• .'
51
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apude la respektivajn vortarojn, seel sen tiuj cio fiaskos, car estas bezona

escepte bona memorkapablo por ne erari meze de multaj miloj da nom-

broj». La literaj vortoj estas pli facile memoreblaj, car kirn ili pli prok-

sime ligigas la sonaj kunrilatoj. La sola preferajo dc la cifersignoj kom-

pare kun 'alia] pazigrafiaj signoj trovigas, lau opinio de B e r g e r, en

la ebleco pli facile vicigi 3a ciferajn signojn en severe konsekvenca ordo.

Li citas la opinion, eldiritan dc Leibnitz, ke «ekskluzive skriba,

ne parolata, lingvo estas lingvo sen animo». Pro tio B er g er faras jenan

aserton: «Kin volus krei perfektan skriban lingvon, tin devns antaue krei

perfektan parolan lingvon. » Tamen difinitajn, konkretajn proponojn li

ne donas kaj sin limigas per generate trarigardo de la pli frue kreitaj

sistemoj de artefaritaj "lingvoj kaj per apartaj notoj, similaj al: «la pa-

zigrafiaj signoj de W i 1 k i n s estas. por mi pli placaj o lia lingvo»,

km «la universala lingvo devas esti lingvo plej koncentrigila, enkiu per

malgranda nombro da vortoj oni povus esprimi tiom, kiomt en aliaj ling-

voj oni csprimns per granda nombro da vortoj*. Lau op inio de B e r-

g e r, gi devas esti ricega lingvo kim treege simp la gramatiko: kun unu

deklinacio por cinj tri genroj, kun nesangeblaj vortradikdj kaj sen in

escepto, sen memstaraj kontrausencaj au negativaj vortoj (ekz.- bona—
malbona, alta — malalta, —. ciuj similaj vortoj formigas pere de res-

pektivaj grainatikaj afiksoj), kun unuforma konjugacio en la tri tempo]

ktp.

Finfine Berger fiksas sian elekton ce aparta sistemo de pazigrafiaj

signoj, taugaj kiel por esprimado dc ideoj, tiel same por trasdono de ci-

feroj kaj literoj, t. e. por legado. Elektante tiujn signojn, li permesas

alsiplenanarbitreconkajtuteforgesasprila jus indikita valora observo,

ke la samtempa al li scienco jam akceptis serion da internaciaj pazigra-

fiaj signoj , kiel ekzemple la signoj de la mezepoka alkemio kaj de astro-

nomiaj formuloj:

X~/ = akvo /:

V = fe-jro

O = oro

7)
== argento

2 == kupro (en la astronomio==Venuso).

Berger proponas muldi por la presejoj tute identajn signojn de la

sube niontrita speeo (a), en kiuj la vertikala linio konformigus al la kresto

kaj la sep liorizontalaj punktoj kaj linio j — al apartaj kavajetoj, en

kiujn lau la bezono oni povus fiksi tiujn au aliajn simplajn pazigrafiajn

signojn: streketojn, cirklojn, duoncirklojn, komojn ktp. Entute ekzis-

tis 24 specoj da lielpaj flankaj signoj./La generala aspekto dc la pazigra-

fiaj signoj de B e r g e r estas kiel ci sube, simila al la ses signoj de la

signa.ro (b)

Ciu signo de B e r g e r krom la esprimo de eertaj ideoj, povas montri

ankaunombrojn(v. signonc). Laiilaalfikso de la helpa signo, montranta
:

ciferon, al tin au alia loko (a. 1), c, d, e, au f) de la vertikala linio .rozul-

tigas unu-, du-
5
tri- ktp. -signaj nombroj. Milionoj do, kiel sessignaj nom-

bro j, rezultigas tiamaniere tre simple. Por montri la nombrajn signojn

estas metata liorizontala streketo super la tuta signo.

Por esprimi diversajn tempoperiodojn Berger proponas jenan

pure apriorian filozofian sistemon:

a —estanta tempo (nuna momento),
.

e -^horo, ,

o —tago,
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ai—semajno',
'

i —monato
oi—jaro,

an —-jarcento,

]
e—jarmilo, i

u —miliono da jaro;],

f —eterneco.

Tiaj estas bazaj principoj por la konstruo de racionala pazigrafio,

lau la opinio de B e r g e r. Be r g c r ne donas vortaron por la de li

proponata sistemo de pazigrafio kaj sin .limigas nur per kruda skizo de
la suprenomitaj bazaj principoj. La autoro liavis planon por laplua pri-

laboro kaj ekzaktigo de sia sistemo, sed cu li sukcesis tion efektivigi

—

ni ne scias. Ciuokaze nenia plna verko de B erg e r estis presita kaj la

Prusa akademio de sciencoj, al kin la libro estis dedicita, kvar jarojn

17/9

Signaro de Berger ,

poste, la 3-an de junio 1784, aljugis la premion al E i v a r o 1 kaj

M. Schwab por iliaj disertacioj pri la «Universaleco de la franca

lingvo»— dJniversalite de la langue francaise» 1
(
40

).

En grandskalaj verkoj kaj vortaroj de la francaj pensuloj el tin ci Ideo deja universala

antaiirevolucia epoko ni trovas penson pri universala Lingvo. Ni renkon- lin8'¥0
4vii

a
l*
6118111^

tas gin ankaii ce V o 1 1 a i r e
(
40

). B e a u z e e en la jaro 1789 dedi-
dc la XU1 3arcent0

cas al universala lingvo grandan artikolon en «Dictionnaire de gram-
maire et de litterature» (Liege). Lau artikolo en hungara esperanto

-

gazeto P. S t o j an (
40

) notas, ke en la jaro 1791 iun projekton de

universala lingvo prezentis F. Ke mp e 1 e n. Cetere, lau la sama S t o-

j a n, tin ci F. K empele n en la jaro 1781 publikigis en Wien la

verkon «La mechanisme de la parole». ,

Ankaii G. B. V i c o (1668—1744), itala filozofo, juristo, liistoriisto

kaj kritikisto
?
unu el plej distingaj sociologoj, antauperceptinta kelkajn

teoriajn konceptojn de la marksismo ,
•— pritraktis en sia piej fimdamenta

verko «Principii di una scienza nuova d'intorno alia conmne natura dele

nazioni» (1-a eld. en 1725, la IV-a, korektigita, en la jaro 1744) la prob-

lemon de la lingvo. La lingva enliavo — laii Vico dependas de la socia

ideologio, de la kolektiva konscio de la liomoj. La lingvo j kaj ideoj evo-

luas lau certaj vojoj, sekvante la evoluon de ajoj, de «materia kulturo»

—

lau la nuntempa frazcologio. Lau Vico estus jam nun eble krei «unu

intelektan vortaron». En tiuj ideoj de granda sociologo de la XVIII
jarcento respeguligas same la kreclo je homa intelekto, kin kapablos krei

Uovan perfektan lingvon. Estas interese noti, ke Vico knnlaboris al

la Leipzig-aj «Acta Eruditorum», en kiuj estis publikigita la proponoj

de C a r p li o r o p 1) i 1 u s (17 32 j.).
'2

lorn pli poste, en la jaro 1774, M o n b o d d o en sia libro 3
(
20

)
f

- donas seriozan atenton alia problemo pri kreo de artefarita lingvo kaj

en la XIII. capitro de II. volumo submetas al detala analizo la projek- v

1 Larousse, «Grand Dictionnaixe de XIX siecle».
2 Vidu artikolon de Maksimovslrij en la IV vol. de «Axldvo de Marx kaj Engels» g

(rusliiigve).' Moskvo, 1929."
3 Lord MonlDoddo, «Origin and progress of language», Edinburgh, 1774.

''.'' —gg



ton do W i 1 k i n s. Kaj en la XIV. capitro de la sama volume, li aparte
substrekas la eblecon kaj bezonon de la arta reguligo de ciuj lingvoj kaj
unuavice de ties gramatikoj. . r

Tia rilato flanke de certa kvanto (Id, scienculo j kaj lingvistoj de tiu-

tempo trovas por si klarigon en -ilia celado al starigo de i'ilozofiaj kaj
logikaj lingvonormoj. Gelantela racionalan komentariadon de la formoj
ee la ekzistantaj liugvoj, tiuj aiitoroj en plia ail malplia grado konseie
kaj klare traktis la problemon de universala lingvo, en kiu forostus

kontr'audiroj kaj logikaj absurdajoj, propraj al la lingvoj naturaj.

Tre signil'an, lau sia kompleteco, indekson de ciuj ekzistantaj verkoj.
pri la problemo donas en sia libro pri universala lingvo - scienc'o

J; Va terf).
Aparte necesas noti la francan historiiston C h. d e Brosscs

kiu, verkinte profundan verkon pri la lingva mekanismo 1
, rckomendis,

no elpensadi artefaritan lingvon kaj speciale la lingvon cifcran. D e

Brosses insistis pri tio.ke oni sercu bazon de universala lingvo en
naturaj lingvoj mem. Tiuj idcoj — tre kuragaj por sia tempo — estas

^

fakte la ideoj, kiuj inspiras la plej modernajn el la nunaj mondolin-"
gvistoj.

'

v
La fortsonoraj akordoj de la granda franca rcvolucio, pro kiuj cm-

briigis en la koroj de la plej bonaj homoj de tin epoko la ideo pri tut--

monda unuigo de l'liomaro, estigis nombron da novaj adeptoj kaj pro-
pagandist] por la ideo de universala lingvo.

Ampere (179,3) Jmia, dekokjara Ampere, la estonta granda fizikisto, kreis en
la j. 1793, fiiozofian sistemon de lingvo kaj ec skribis kelkajn ' poemojn
en «sia» lingvo. Tiu ci lia verko ne estis presita K

Beloxmel (1795)' En la j. 1795— en la 3-a jaro de la franca revolucio — civitano

D e 1 o r m e 1 prezentis al la Nacia Konvencio projekton cie universala

lingvo 3
.

1") e 1 o r'm e 1 celis «kunigi la homojn kaj popolojn per delikataj

ligiloj de frateco», pere de komuna, logika kaj regula lingvo, car la na-

ciaj lingvoj «prezentas ciupase makegulajojn, kiuj faras tiujn lingvojn

malfacilaj kaj postuias dauran tempon por ilia ellerno». Treegc grava es-

tas ankorau unu frazo de D e 1 o r m e 1, ke li «ne konsideras en tiuj

vortoj—lingvon, kiu i'origus au anstataiiigus la aliajn». Firmigis la ideo

de universala helpa lingvo. Gi estas granda mcrito cle Delormel.
En sia raporto al la Konvencio Delormel montras ke lia pro-

jekto posedas du preferajojn: 1. gi akcelas la klasifikon de la liomaj

idcoj kaj de la elementoj de ekzaktaj sciencoj, kaj 2. gi proksimigas

la starigon de artefarita universala lingvo, simila al la universala

maniero de kalkulo.

La gramatiko kaj vortaro de lia lingvo estas tute aprioriaj. La vdr-

taro estas bazita sur logika klasifiko de ideoj, kun decimala bazo. Tial

la alfabeto enliavas dek.vokalojn kaj dudek konsonantojn. Pro tio oni

devas relsoni Delormel kiel antaiicltrovinton de la nun ekzistantaj

biblio grafiaj sistemoj kun la decimala klasifiko de ideoj kaj konceptoj
(
9
),

se ni ne kalkulos iometajn skizprojektojn, koncernantajn la decimalan

klasifikon, kiujn entenas la projekto de Berge r, gis fino ne' prila-

borita.

1 Ch. de Brosses, «Traite de la formation meclianique des langues». Paris, 1765.

Nova eldono de la j . 1801, la ru'sa traduko de A. Nikolskij estis eldonita en l& j . 1821

—

22 de la S. Peterburga Akademio de sciencoj.'
2 Littre, «BiograpMedAmpere» en «Essay sur la philosophie des sciences», Pa-

ns,. 1843. '
.

• -
3 Delormel, «Projet de la langue universelle presente a la Convention nationale»,

1'an III (1795), Paris. ''.--'.



. Same Mel I) a I g a r n o kaj W i 1 k i n s, Deio r m el dividas

siujn ideojn je bazafklasoj, signataj per apartaj literoj. La piuaj sub-

kiasifikoj do la ideoj kaj ties respektivaj vortoj formigas per aldono al

la unua litero de la literoj sekvantaj kaj per enmeto cle apartaj literoj.

Ekzemple:

Ava - —gramatiko

Ave' —litero

Alve :—vokalo .'._
Adve-. —konsonanto; 1 kaj d estas enmetataj meze

Avi —silabo

Avo —akcento

Avau -—vorto

Alvau —nomo
Alavau—generala nomo
Alevau —propra nomo

.
.

Alivau •—radikvorto

Alidyau —derivita vorto

Alizvau —kunmetita vorto

La Konvcncio, en sia kimsido de la .26 de Brumcro de III jaro (la

16-an de novembro de 1794), auskuitinte la raporton de D c 1 o r m e 1,

«respektante la majestecon de la icleo, kiun prilaboris muitaj scienculoj

de la lasta jarcento», sendis la projekton de D e 1 o r m' e 1 al la komi-

siono de popoMerigo. -.:_
. . .

«Ni devas mir deziri», ekkriis dum la kunsiao de la Konvento civi-

tano B a r a i 1 o n, «kela petanto (Delormel) povu helpi al la liomaro

trovi sin mem, forigi la izolecon de apartaj popoloj» 1
.

La projckto de Dolor m e 1 estis entombigita en la komisiono

de la Konvencio. La monda reakcio sufokis Francion. La heroa revolu-

cia popolo estis devigita flankenmcti siajn kulturajn provojn, por de-

fendante sin, preni armilojn en la manojn.

Ce L. Einstein en artikoloj presitaj en «Rund urn die \\eit»

(1888) kaj ankaii en kelkaj aliaj lokoj ni trovas la nornon Delormel
erare san'gita je D e - C o r n c 1 (

40
).

. _
Sed la ideo de la universala lingvo ne estis forgesita.Ln la ]. 1/w Be Maiimcux O-rtt)

eksmajoro, invalido cle la germaiia infanterio, de Maimieux, lo-

ganta en Parizo, aperis publike lam sia zorge pripensita kaj prilabonta

projekto de universala skribo 2
.

La unuan fojon en tin ei libro la universala skriba lingvo estas no-

mata «pazigrafio». Ankoraii en la j, 1789, en la kapitala eldonajo de la

enciklopedistoj «Dictionnaire de grammaire et de litlerature» (Liege),

Me oni parolas pri la universala lingvo, la termino «pazigrafio» ne

estas renkontata, La autoroj, sekvintaj post d e M ai m cu x,_komen-

cas doni ci tiun nomon al ciuj siaj respektivspecaj projcktoj.

La enliavon de la libro de M a i m e u x, antauiras letero de la

gvidanto de la Pariza institute) por surdnmtulo j ,
E. A. Sieard,-

datumita la 7-an de sept. 1797. S i c a r d parolas pri muitaj jaroj, ,

malsparitaj de la autoro por la eliaro de lia sistcmo de pazigrafio ka]

.ankaii pri "la granda sooia interesigo koncerne la eldonatan yerkon,

pri kiu oni faris provizoran anoncon jam en novembro de 179o. Si-

i «Moniteur»-, 27 brumaire III '(17. XI.1794), pg. 245 (
43

). ; _

-

.

2 «Pasi*raphie ou premiers 61ements du nouvel art-science, d'eenre et d liriprimer

•en une langue de maniere a etre lu et entendu dans toute autre langue sans traduction,

inventus, et rediges par J. de M., ancien major diinfanterie allemande. D'edition on-
. ,

.ginale comme l'edition en langue allemand a Paris*, Bureau de Pasigrapme, 17„7 (
4J

).



card koiifirmas, ke li estis promesinta rcdakti la verkon do Mai -

mien x, seel fakte, pro sia laborsargiteco, ne povis plenum! tiun ~m
•promeson. Pine li antaiidifinas la neceson eldoni grandan pazigrafian
vortarom «Grand Nomenclatcur», kun ckzakta klasifiko de ideoj kai
konceptoj. Si card, komunikantc pri siaj laboroj en tin direktot
diras, ke certa kvanto da preparaj materialoj jam estas de li kolektita.'

Sed nenio sekvis ci ti-un promeson. Kelkajn tagojn antau la skribo
de tin ci letero — la 18-an de Fruktidoro (4-a de sept. 1797)— en Pa~
rizo okazis renverso, kiu rezultigis la kondamnon (ekzilon al Cayenne)
por la membroj de Dircktorio C a r n o t kaj Barthelemy ,(ro-
jalisto) kaj krome por redaktoroj kaj eldoni stoj de 42 gazetoj. Inter
la kondamnitaj eldonistoj trovigis ankau Sicard (li eiclonis «Anna-
les catholicraes»). Kvankam Sicard sukcesis sin savi per eskapo,
sed tin ci okazintajo, versajnc, cesigis lian pluan kunlaboradon kiin
M a i mi e u x.

En kelkaj malnovaj listoj kaj indeksoj de la franclingvaj cldon-
ajoj estas citata preskau analogia lau sia norao libro, eldonita en la
sama 1797 jaro sub generala redakto de la eltrovinto (M a im ieux)
kaj S i c a r ci; pri la cnliavo do tiii ci libro unuafoje estas parolate
ankorau en la j. 1798, en «Annales religieuses (catlioliques)»

3
(vol.

I, pg. 621), seel Kerekliof f s(34
) asertas, ke tin ci libro entnte

no estis ^ eldonita. Povas csti gian. apcron malhelpis guste la politika
katastroi'o

,
trafinta S i c a r d. Ciuokaze la afero de la" propagando por

la nova pazigrafio estis tre vaste planita. En Parizo estis establita
spcciala Oficejo de Pazigrafio, ce kiu estis organizitaj sub la gvido de
M aimieux spccialaj pazigrai'iaj kursoj, konsistintaj el 12 prelegoj.
M a i m i e u x en la antauparolo al sia libro diras, ke dum sia mal-
sano, antauirinta la aperon de la libro kaj komence de la momento,
kiam oni publikigis la anoncon' pri la estonta eldono de la libro, li ri-
cevis preskau 6000 leterojn el diversaj landoj, kiuj atestis la senpacien-
can atendadon de lia verko. •

Por kontentigi la dcziron de la legantoj, la verko estis publikigita
en ne tute kompleta aspekto. Per tio estas klarigeblaj apartaj eraroj
kaj mankoj en la korcktado , renkontataj en la libro! Sed. M a imieux
trotaksis la facilecon de sia sisterno. S c h m i d

(
1S

) diras ke fakte ec
dum 24 horoj (neniel dum 12, kiel asertis M a im i e u x) estas necble
ellcrni la sistcmon de M a imieux.

Por la bazo de sia sisterno M a i m ieux prenis logikan klasifikon
lau la clekdusigna sisterno. En gi estas analogieco kaj samtempe mal-
sa'meco de la projekto de M a i in iucx kontrau la aliaj projektoj
de ciferaj lingvoj. En tiu kaj alia okazo oni manipulas per difinita
nombro da konstantaj signoj (10 aii 12), kiuj en certaj kombinoj donas
la esprimojn por difinitaj ideoj kaj perceptoj. La malsameco kusas en
la pli grandaj ce M a i in ieux klasifikaj eblecoj, car por la bazo
de lia klasifika sisterno estis akceptit.a pli granda nombro: en la deci-
mala sisterno per kombino de du signoj el la dek oni povas esprimi
00—99, entnte 100 ideojn; en la dekdusigna sisterno per du signoj oni
povas esprimi 144, kaj per tri signoj (anstatau mil) entnte 1728 ideojn
kaj konceptojn.

La pazigrafiaj signoj de Maimie u x, konformaj al la cifero]
de la sisterno de Leibnitz, estas donitaj sur la p. 57.

La kninbmajoj el 3, 4 kaj 5 signoj formis la tutan vortaron de la

lingyo. La vortoj (ideoj) el tri signoj (1-a grupo) prezentis per si inter-

jekciojn (ekz. : ho, ho ve!) kaj nesangeblajn. partojn de la parolo (ekz.:.

antau, malantau, bone, malbone ktp.). La vortoj el 4 signoj (2-a grupo,)
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donis^esprimojn por objektoj, agado kaj abstraktaj ideoj. Kaj la vortoj
el 5 signoj esprimis cion, kio ne enkadrigis en la 1-a au 2-a grupoj. Por
esprimi la gramatikajn sangojn estis uzataj aldonaj signoj: punkto,
komo, streketo ktp. La tuta gramatiko konsistis el 12 reguloj.

— ^ £ t e e 3 s j a //
/.. ...

.

'*
;.-

J 4 5 6. ' 8 9 10 .11 12

Pazigrafia gamo de Maimieux

La generaia aspekto de la skribo estis jena:

73"/ ' J7

Vorto jjPazigrafio" en signoj de .Maimieux

La preferindeeoj kaj oportunajoj de la sistcmo' de cifersignoj en la
laugrada vico ce la kombino de pazigrafiaj ciferaj vortaroj estis de
Maim.ieux konservitaj. En lia vortaro apartaj skribitaj vorto
venas en la sama rigore lausekva ordo:

Mallonga pazigrafia vortaro, aldonita al la 1 1 *

libro por gia pli bona utiligo, estis dividita je
apartaj fakoj por la csprimoj konsistantaj el 3,
4 kaj 5 signoj. Lafi la metodo de M a imieux
per pazigrafiaj signoj estis encifrataj ne nur
ideoj kaj konceptoj, sed ec landnomc], propraj J_ ^^ <y
nomoj ktp., sed tio estis pli vere ne encifrado,

" b
sed apliko de nova pazigrafia sona alfabeto, akomodita por elparolo*
ticl ekzcmple la nomo Leibnitz lau la sistcmo de Mai-
mie u x estis jene skribata:

'
"Li ii n c L

„

En la sama 1797 jaro estis publikigita germanlingve verko de J.von Morath, dedicita al la nova dekdusigna sistcmo de pazi-
grafio V ' J

Supozeble J, v(on) M (orath) estas ideiita kun J (osepli) d(e) M(ai-
mieux). En la prilaboro de granda pazigrafia vortaro «Grand Nomcncla-
teur» partopreriis scienculoj de eiuj sciencaj 'fakoj kaj el ciuj iandoi
de Europo, sed tiu verko ne publikigis. El la presejo aperis nur 10 fo-,
lioj da suplementoj al «mallonga nomenklatura*, enhavata en la uiraa'
libro do Maim i c u x. Post kelka/j monatoj, sckvintin. la aporon <1p

la libro de M a imie u x, la 13-an de nivozo de VII. jaro (la 2-an de
januaro. 1798) en la konsilantaro de senioroj estis jugata la peto de J o s
Sure a ii, versajne de iu el adeptoj.de M aimieu x, dedicita al la
dekdusigna sistcmo de pazigrafio — univcrsala skribo. Gar at, la
estinta ministro de justico de la Konvencio, en sia parolado bonvenigis,
la projekton kaj iclcon de S u r e a u. La konsilantaro de senioroj decidis-
presigi la paroladon de G a r a t en aparta presfolio. Bedaurinde, krom

1 J. Von Morath, «Pasigraphie oder Grundlegung der Kunst die 12 Zeichen so
zu scnreiben, dass alle Nationen es verstehen konnen», Paris und Altona, 1797.



la protokoio cle thi ci kunveno en «Journal dcs lDcbats» de la 5-a de ;ja-

nuaro 1798, tin. ci penado lasis neniajn aliajn postsignom .

17 M D u m o ti t d o B o n e v i 1 1 e penekcigis la sijlemoa

dp Maimieux (^oematopasigraphilaiie on methodc complete ac

pasigraphilalie cVapres le systcme de pasigraphie de M. do ^imieux»)

traiisforminte gin
j

parolebla Lingvo, sed tiu ci lasta ve ko vei.ajn.

ankau restis en soil manuskripto. En la i 179 )
aldone al la ernoWno

deimziarafio deMaimicux estis cldomta] ankorau tn leeinoj,

transformantaj la pazigrafion je pazilalio, t, e. ]e P^^g^ ; ^
u C1

eldonaio havas titoloir «T3e pasigraplnc et pasi ahc» (*;). 1< i m a,s

P 6 ries 2 diras pri la diia eldono de la hbro de M a i m i e u x, n-

latanta al la jaro 1801

Pazitelegrai;io». (r. p. 68—69) ,

Al M aimieux sendube apartenas respektinda loko en la tosto-

I

in

sala lingvo." Apartaj adeptoj

trovis eblaecnoniilinladuaL e i b n i t z. Li estis clektita k^l membio

en la Scieneakademion en ,Haarlem kaj, kvankam sensukcese, estis pio-

ponita kiel membrokandidato por la Sciencakademio de™c

f.
_, „ , „ -<m Samtempe lain la laboroj de M a i m i c u x, karakterizon de la ideo

»e Gwando (1,09) ^ ^V^ l{ngyo donaa
J

D e G e r a n d o en sia verko pn la arte

EntiTfl 'verko la autoro antauvidis ciujn eblecojn kaj malhelpopi

por internacia lingvo, kiun li konsideras dezirmda ka
3
konstrueba,

sed neniam enkondukcbla por universala uzado. Eyidente lia verko ti-

-ris al si certan intereson, car la saman jaron, kiam gi cscis cldomta D t

G e r a n d o prelegis pri la sama temo en la ^Institute de la respubkto

Ankaii en pli postal sia] verkoj D e G o ran d o revenas al pnti*Uado

de la problemo pri la lingvo universala (
4U

).
_ _

„„, , .
;

EnGCTm^oaperastiutcmpemallongaskizodepazigiaJio, *<akita

«toteIend £<*?) i^
R

*

f d 5 (Eilologo> fakulo pri la asira kojnosknbo)

J - >atwC1 '09 " 1801)

m GSttiraon kaj la verko de J. S. Vat or (germana filologo

kai teosofo° 1771-1826) en Weisenfels 6
. La unua autoro estas erare

nomata de Einstein(16
)

kiel Grotenteld. ._

Ambaiitiui autoro] prczentas per si grandan retroiron al
_

U giil-

™ Bignoj, siatempe proponitaj de B o o h e r. La rdeon prr u,l go

la pazigrafio do Vater diversa] ideo] estis ^signita3 .
a

;

o -
^
^

x •-,

kameno - 71 253, horlogo - 91 161, ktp La skizo cle G i.o % > :

e

estas treege suprapi kaj gi no transpasas la stangon de bazaj tezo] poi

simpligita gramatiko kaj klasifiko de scienco]: filologia] scienco] - 2,

i ^Lingvo Internacia*, Paris, 1907 ? pg. 322-323 («).
'

2 Comte de Firmas Peries, <<Pasitelegrapriie>>, Stuttgart lbll.

3 De Gerando, en sia«Des signes et de l'Art de penser», 1 99, III, lo, IV U to] lb^

* T De Gerando, «Les vices de la nomenclature pa.sigraplnq.ue. Memone lu a

l'Institut National, ^rairial, An VIII (1799) Pans.
_

11Tll
-wwllv pTottino-ae

- s Grotefend, «Commentatio de pasigraphia sive scriptura umversali», Gottingae,

17
"o(

Joh. Severin Vater, «Pasigraphie und AntipasigrapMe etc> %™™M^L799.

Wild P) asertas; ke la unua eldono de tiu ci libro otaenji jaro 1795, en ^ icn sub

la titolo «La Pasigrapliie»; la 3-a eldono — en la ] .
1809 («).

;v^
|^P

M^T.\T^W^IJg^H3
:
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aplikaj sciencoj — 3, naturscicncoj — 6, matematikaj scicncoj — 26,
fizikaj sciencoj — 111, ktp, Apartan mtereson prezentas por ni alia
libro de V ate r, eldoniii du jarojn pli raalfme (~23

), en kiu li, krom la
gencrala analizo de la problemoj pri «univcrsala lingvistiko, pri originc

filozofio de la lingvo kaj al filozofia «umversala» gramatiko.
La vidpunktoj de V a t e r por la rolo de universala lingvo estas tute

klaraj: ideala universala lingvo cstas kimcro; koilcerne la filozofian pa-,
zigrafion, li opiniis ke la grado do gia ekposedo depcndos de la grado
de menscvoluo de la lenianta individuo, do alivorte la pazigrafio restos
la lingvo de scienculoj kaj neniam estos populara interkomprenilo.

En tiu 61 epoko la idco de la universala lingvo penetris ankau en La Iaboro de la Rugh
Elision. La tipa reprezentantino de la ddereca absolutismo», carino Sciencakademio
Katerina la Dua, ekzilante eminentajn intelektulojn kiel

Estas interese noti, ke K a tor i n a korespondis kun V o 1 1 a i r e,

kiu en siaj leteroj sugestis a! si ideon pri almiiito de Konstantinoplo
kaj pri restarigo de la lingvo greka, kiel lingvo tutmonda 1

.

Laii ordono de K a t e r i n a estis kreita ce la Eusia Sciencakademio
komisiono, al kiu oni komisiis esploron de la lingvoj kaj arangadon de
respektivaj komparaj vortaroj, celante la difinon de la generakj kaj fun-
damentaj formoj de ciuj lingvoj. E a terina mem kompilis listojn

de egalsignil'aj vortojen diversaj lingvoj kaj por tiu celo si donis kelka.311

komisiojn al siaj ambasadoroj, gul)crniestroj kaj korespondantoj.
La laboro de la akademia komisiono ne estis alkondukita gis iuj ^

finaj konkludoj kaj nur en la j. 1787 apcris en la mondon «Linguarum
totius orbis vocabularia coinparativa» (Petersburg") enhavanta la tek-
stojn kaj vortojn en duccnt, proksimume, lingvoj 2

.

Unu jaron pli malfrue sviso J. E. De-Ria deBaulmes, apcris Jo B e .aia (1788)
publike en Peterburgo, kun sia klasifiko de signoj (ne ideoj) kaj kun
sia universala alfabeto, akomodita por fonetika transskribo do ciuj

lingvoj 3 .:

Tra la tuta libro de D e - E i a paralele kun la originala franca tek-
sto sekvas la sama teksto, rec presita franclingve, sed kun sangita fo-

netika transskribo. Por sia transskriba sistemo la aiitoro uzas alfabeton
el 24 literoj.

8 vokaloj: a, &, e, i, o, u, y
16 konsonantoj: b, d, f, v, g, j, k, 1, m, n, p, r, s, t, x, z

La tri novaj vokaloj: &,
:
. © kaj y transdonas la sonojn: mezan inter

a kaj e, inter i kaj 0, kaj tiun de Esperanta — u.

Kia estas la ekstera aspekto de la «korektita» franca lingvo kun nova
fonetika transskribo, oni povas jugi lau la ci suba titolo'de la libro:

«Pal&z do syo&santo e katro fon&tro y la dekriro tyto l&z lango du
mondo koino on I& parlo.

.

"

1 «Le temps» 2 mai 1869, Paris. '• -.'.
:

2 Dr. Max Muller, «VorIesimgen iiber die Wissenschait der Sprache», Leipzig,
1863, I. Serie, pg. 117 kaj 118.

3 J. P. De-Ria de Baulmes en Suisse, «Palais de soixante quatre fenetres, ces
fenetres eclairent au Dictionnaire universel, qui est a la suite de ce magnifique Palais
ou l'Axt d'ecrire toutes les langues du monde comme on les parley Petersburg,
MDOOLXYXVII (1788) («).

- ' °
.
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Ellaborante sian fonetikan alfabeton, la aiitoro ne Jntencis fari

iun rompon en la gramatika konstruo de la franca lingvo. Ciuj gramati-

kaj malfaoilajoj kaj ciuj eseeptoj de la ekzistanta lingvo estas de II

konservataj en sia tuto.

La GO-jara D c - E i a konfesas sian nepreparitecon rilate la scien-

cojn kaj ankaii tion ke «en sia laboro li plejparte orientigis laiinature,

sed. ne lauarte».

La proponata de li sistemo de transskribo, lau lia aserto, posedas

ciujn indeco'jn kaj neniun mankon: «ciuj skribos kiel legas kaj legos,

kiel skribas; al la infanoj tio faciligos la lernadon de lingvoj». La en

-

liavo do la libro kun liaj oftaj sinturnoj al la «eterna lumo» ktp. mai-
kasas en la aiitoro, ke li estas mistikemulo, iluminato au framasono, kiuj—
generaldire, — estis sufiee nmltenombraj en tin tempo. Al siaj 24 li-

teroj, grupigitaj je tri grupoj po 8 literoj.D e - R i a emas atribui inn

apartan mistikan signifon,

Al tiuj tri grupoj da litersignoj li aldonas ankoraii 5 grupojn da

aldonaj signoj: la cifcran grupon — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tri grupojn da

muziknotaj signoj — ut (do), re, mi, fa, sol, la, si, ut — en tri di-

vers aj oktavoj kaj fine grupon da naturaj signoj, «enhavantaj en si la

bazajn forinojn, rcnkontatajn en la naturo, kiujn ec gi ne kapablas

sangi»: •

; ••

.

« L™__V £___\ L__J V, V_

Vico de naturaj signoj de De-Ria

La tiamaniere rieevitaj kompletaj. 64 signoj estas tiuj «64 fenestroj»„

kiujn liavas «la belcga lingva palaco» de I) e - R i a.

Akceptinte la tezon, ke per till ci sistemo estas csprimitaj ciuj eb-

laj signoj kaj sonoj, De-Ria venas al konkludo, ke ankaii cio, ekzis-

tanta sur la tero — «ciuj elementoj, tero, fajro, aero kaj akvo en ciuj

siaj kombinajoj devas kaj povas esti figuritaj kaj esprimitaj per tiu ci

alfabeto».

Kiel pruvon por riceco de sia sistemo, li. donas sennombrajn kombi--

najojn de la literkunigoj kun, unu litero a: a, ab, ad, af, an, ba, da, fa,

va, abd, abf, abdf, bddfa, ddka, bdla kaj fine ec tiajn kiel: aaaabdi'z.

Tiamaniere ricevitajn literajn kaj sonajn kombinojn li nomas uni-

versala vortaro («Dictionnaire Universel»). Sur la 63-a pago de sia libro

De-Ria skribas: «estas nccese sekvi la vojon, kiun mi faris, la vojon

de la universala vortaro kaj tiam ni finfine yenos en la landon do ciuj

lingvo j, en la landon de lingvo universala. (ji estos tiu. bela lando, kie

ciuj 8 belaj sonoj de la naturo interkombini gos per ciuj eblaj manieroj»„

Ce tiu starigo de la problemo, por krei la universalan lingvon, oni

devus fari nur unu aferon: fari liston da ciuj eblaj sonkombinoj kaj

poste doni al ili tiujn au aliajn sencajn signifojn.

De-Ria komprenis la malfacilecon de la tasko: «mi devas krei

universalan vortaron, sed mi min trovas nur sur la vojo, kondukanta

al fina kompletigo de mia laboro, kiu poyas sin montri iam utila por la

universala lingvo kaj por la tuta homard».

Eaj li ne eraris: irante per tiu vojo, li devus labori multajn jarojn

kaj tamen ciuj eblaj, senlimaj lau la nombro, kombinoj el 24 sonoj kaj

literoj estus tute ne elcerpitaj. Kaj, krom tio, tiujn nombre. senlimajn
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sonkombinojn bezonas neniu lingvo. La nombro da esprimendaj ideoj
kaj konceptoj, estas limigita en ciuj lingvo

j
per certaj limoj.

D e - R i a ne povis en sia libro esprimi ec ciujn sonkombinojn lain
litero a.

Tial li lasas malfermita la demandon pri la estonta universala lingvo
kaj, komprenante la tutan praktikan senbezonecon cle sia libro, li skri-

bas: «la universala vortaro estas nur indikilo de ciuj cblecoj, kiuj povus
esti donitaj per kombinajoj el la 8 ciam belaj ka.j mirindaj sonoj de la

naturo».

La libro de D e - R i a lasis nenian postsekvon en la plua prilaboro
de la projektoj de universala lingvo, sed gi estas karaktera montrilo por
la konsekvenca evoluo de la kreanta noma penso.

Post cent jaroj la autoro de Esperanto, D-ro Zamenhof, kicl

li ski-ibis en sia letero al N. Borovko 1
,
komencis sian ellaboron de

la artefarita lingvo per provoj, en kiuj li uzis la elementajn sonkombi-
nojn.

Du jarojn antau la apcro, de la verko de D e - R i a, ankau en Rusio
(en Riga), en la jaro 1785, aperis germanlingva traduko de la libro de
lordo M o n b o d d o( 20

), en kiu la problemo de la filozofia lingvo lau
la tipo de W i 1 k in s estis starigita multe pli reliefe.

En la j . 1797, la estinta membro de la akademia komisiono °
fama ling-

visto W o 1 k e, tiutempe profesoro" de la Peterburga universitato
,
pub-

likigis sian projekton pri la kreo de universala skriba lingvo 2
.

En la baza tezaro W o, 1 k e revenas al la projekto de cifera pazigra-
fio deBecher, lam tiu, tamen, malsama trajto , ke ce la fino de XVIII.
iarcento por ciuj vidigis evidenta la neebleco limigi la nombron de ba-
zaj ideoj, sencese kreskantan kun la kresko de la homa kulturo. Tial
"Wolke jam dekomence rifuzas apliki inn similan limigon.

Lau la projekto deWolke por cm lingvo estis bezona aparta vor-
taro, kiu devus enteni en si eiunvorton kun ciuj elgiformitaj gramatik-
formajoj. Por korespondi kun alilanduloj oni devus anstatau ciu vorto
noti la pagon de la vortaro kaj la numeron, sub kiu trovigas tiu ci vorto
en la vortaro cle la adresito; tiam ciu, dcziranta tralcgi la stoibiton, de-
vus serci en la vortaro de sia lingvo la pagon kaj numeron, proprajn al

la donita vorto. Sed cstus absurda]o dismeti ciujn vortojn en la vorta-
ro j de malsamaj lingvoj sur la samaj pagoj kaj sub la samaj numeroj.
Tial en ciu vortaro devus trovigi numeroj

,
propraj al tiu au alia vorto

en la vortaroj de aliaj popoloj kaj tiam, ce ekzisto de nur 16 naciaj vor-
taroj, oni devus al ciu gramatika formo de la vorto aldoni por indiko
cirkaii 130 ciferojn ka.j literojn

(
16

). La lasta do estus tute neplenumcbla.
P. S t o j an (

40
) citas ankorau una franclingvan verkon'de "W o 1-

k e, datitan .1805 j.
3

.

Stamatiadis en la gazeto de la grekaj esperantistoj 4 komu-
nikas pri projekto do ankorau mm aprioria lingvo

'

Selilprai:-.-, ellabo-

rita cle armeno Tgransar. La libro de Tgransar portis la nomon «A1-
phabetarion Ansailanzar Sehierai» kaj estis eldonita en Smyrna. La
eldonjaro de la libro ne estas konata, sed lau la havataj informoj gi

1 «I (ingvo Internacia», Uppsala, 1896', n-o 6—7, pg. 117
(
47

).
2 C. H, Wolk6, «Erklarung, wie die wechselseitige Gedanken-Mitheilung alien

kultivierten. Volkern des Erdkreises oder die Pasigraphie moglich und ausiiblich sei...»,

Dessau, 1797.
3 C. W oik e,—^Communications des connaisances des languse et des idees»,

1805 (S. Petersburg).
4 «Bizantio», 1921, sept-.-okt., Konstantinoplo.

C;-.; Wolke (1797)

ugrainsar
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estis publikigita en ciu okazo nc pli malfruc ol ce la fino.de XVIII jar-

cento.

Aparta eco de tin ci sistemo cstas gia racia alfabcto el l,9konsonan~

to] de tutc nova speco. Krom tio gi posedas multajn vokalojn. «Sehlerai».

en tin ci lingvo signifas — «movo cle penso, intelekto». Ekzemplo de la

lingvo: «Rum shai yran bes lerai vom, shaiz il le sain» (==En inondo

estu prefere mm scienca lingvo).

ProLsoro da Erivana Pedagogia institute Adjarian—ascrtas,.

ke sub la pseudenimo T gransar— kasigis Petros ^Tcnger,.

anrnna monafio, izoliginta en propre konstruita monahejo apud

Smirna.
Per tio ni finas jam suiiee longan indekson de la projektoj do arte-

farita universala lingvo kaj de la traktajoj , dedicitaj al tin ci problemo

en XVIII. iarcento.

Malgraii la tuta skrupuleco, kim kin ni rilatis al nia tasko. ni abso-

lute ne'estas certaj, ke ni sukcesis fiksi eion, kio signis gis la komenco.

de la XIX. jarcento antauemnovon de la ideo pri artefarita universala

lingvo. Ankau P. S t o j a n (
40

), bonuzinta fontojn, kiuj ne estis por

ni alireblaj, citas tutan aldonan listen de personoj — Schwentc i\.

P h i 1 i p h e 1 e Prieur, J. P. L u d e w i g, .
J. E rise li,

M. Arm and, Prieur de la Maine, D. 3. T r a y g 1 a,

D ers— rilatantaj al la XVI—XVIII jarcentoj,
pri kies laboroj ricevi

iujn certajn inl'onnojn li ne sukcesis.

La ideo cle universala lingvo pli kaj pli enpenetris la konscion de la

"

homoj. Praktike estis elprovitaj ciuj eblaj vojoj por gia ebla konstruo:
'

1. pazigrafia, 2. aprioric-filozofia kaj ec 3. aposteriorie-eksperimenta.

Al la porbatalantoj de la universala lingvo en XIX. jarcento -restis

nur elekti la plej perfektan kaj praktikan vojon kaj kurage ekiri gin.



V.

LA PROJEKTOJ EL LA PERIODO 1800—1850

Ciuj lingvoj alportos siajn plej valorajn elementojn
al la lingvo de unueco, kiu ne cstos la primitiva teksajo

de la franca; sed ilea kaj lukse bela, sole inda al la homara
socio, car gi unuigos en si la genion de ciuj popoloj.

C. F o u r i e r.

La ideo dc imiversala lingvo Iran la tempo komencis trovi ciam
pli grandan nombron da adeptoj. En tiu nombro trovigis ec filozoio

K a n t (
10

), kin ligis la ideon de helpa lingvo kim la ideo de tutmonda
malarmigo de.la popoloj.

Pri la ideo de imiversala lingvo komencas interesigi oficialaj scien-

ce].' Prelegoj kaj raportoj pri universala lingvo flanke de la scienculoj

farigas ciampli oftaj. Pluenicitos elilinur laplej valorajn kaj gravajr>

Pli ampleksan liston de ciuj—ion ajnkajieajn dirintaj kaj skribin-

taj pri la ideo de la lingvo universala oni povas trovi en la registro-

libro de P. S t o j a n
(
40

).

Aparte intensan movadon por la ideoj de pazigrafio kreis en Francio

la detale prilaborita projekto de Ma im i e u x.

.

La 23-an de septembro 1801 en la memorajoj de la instituto de

Francio («Memoires de l'Instittut») Butet enpresas skizon de sia

pazigrafio., parenca al la projektoj de M a i m i e u x kaj B e c h. e r.

B o 1 1 a c k (
10

) erare nomas en sia listo de la artefaritaj lingvoj la aii-

toron de tin ci projekto — B u d e t, kaj la projekton mem datumas
per la jaro 1798.

Evidente pluraj eraroj , farataj de B o 1 1 a c k rezultas el nekontro-

litaj eraraj indikoj, donitaj de E i n s t e i n en liaj skizoj pri frutempaj

mondlingvaj projektoj, kiuj estis prcsitaj en volaptika gazeto «Zi vol

lolik», Wien, 1888.

En la jaro 1803 abato M o u s s a u d submetas al analizo la prob-

lemon de universala lingvo en sia libro x
. M o u s s a u d, sin bazante

per la ekzemplo de la cinaj liierogliioj, opinias, simile al II. Hugo
(1617 j.),ebla la starigon de la sama ideografia skribsistemo por la tuta

mondo kaj skiibas: «oni povas esperi, ke niaj posteuloj estos pli felicaj

kaj kapablos efektivigi la intiman penson de L e i b n i t z, kiun li mem
nepovis efektivigi». Rilatante la pazigraf.ian sistemon de M a i m i e u x,

li generale simpatias al gi, sed diras, ke la aferkerno trovigas ne en teo-

rio, sed en praktiko: «vanaj estas ciuj laudoj , se neniu uzos ci tiun sis-

temon.

Butet (1801>

Bloussand (1808)

.

x L'abbe Moussaud, «L' alphabet raisonne ou explication de lafi-'ure des lettres»

Paris, 1803, vol. II, pg. 349—357
(
45

).
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Kestante aprobanto de pazigrafio, Moussaud limigas la regio-

- non de gia aplikado kaj faras antaiirimarkon, ke gi cstas destinata por

sciencoj, matematiko, juro kaj medicirio, sed ncniel por poezio, km son

sonoj >kaj sonparolo estas absurda.

rinritarv fl8G5) Eri la Enciklopedio do XIX. jarcento de L a rousso («Encyclo-

o-is la sistemojn de M aimieux kaj B u t e t kaj ke Pariza kelta

societo (La societo celtiquc de Paris) en la j. 1805 premiis C li a m b r y

per medalo por lia seslingva vortaro, en kin ciuj vortoj estis signitaj

per ciferaj esprimoj . La sistcmo de la ciferaj signoj ,
simpligita de C h a m-

bry, alkondnkis al tio, ke anstatau 10 238 nombroj nzitaj de Be-
eher, ilia kvanto estis malmultigita gis 1354 (

18
). Per tio,kiel diras

Sehmid «estis atingita cio, kion povas doni la cifera lingvo».

Z. Hdurwitz (1801) En la j. 1801 tradukisto de la Nacia biblioteko en Parizo Z. H on r-

w i t z aperas kim originalspeca projekto do skriba lingvo-pohgraiio .

Por la bazo de sia lingvo li prenas latinan lingvon, «kies vortaroj estas

haveblaj, car presitaj en ciuj lingvoj». Simile al B,ec-he-r kaj K i r-

c h e r li proponas fari lauordan numcradon de ciuj latinaj vortoj lau

la alfabeta ordo, ekz. 300— domo (domus), 30 — trinki (bibere), cc-

lante konservi neniajn principojn de la logika numerado.

Pro tio ke la ekzistantaj vivantaj lingvoj en siaj rezervoj de la vortoj

estas pli ricaj ol la latina, Hourwitz do proponas malgrandigi

per koncernaj parafrazoj la nombron de haveblaj vortoj, por ke ilia

kvanto estu egala por ciuj lingvoj.

La laboro de B e c li e r videble rcstis por H o u r w i t z nekonata.

Kio rilatas la analogian kaj samnoman lab oron de K i r c he r,_ li,

«por eviti la riproeojn pro la plagiato», en la antauparolo al sia libro

diras, ke la laboron de K i r c h e r li eksciis jam post la preso de sia

libro. Li konfesas la similecon de sia projekto al tiu de Kirch c r,

car en la ambaii okazoj estas proponite fari la lauordan numeration de

la vortaroj, sed «K i r c h e r volis esprimi en sia vortaro ciujn grama-

tike sail geblajn formojn de la bazaj ideoj — vortoj*. Ci tion lastan

Hourwitz opinias tute nebezona kaj pensas ke lia metodo generate

:
' permesas uzi ne nur la spcciale kompilitan, sed ankaii ordinarajn vor-

tarojn.

Hourwitz proponas simpligi la gramatikan konstruonde la

lingvoj gis ebla limo, konservante nur la plej necesajn formojn kaj

permesante neniajn esoeptojn. Li montras, ke tute vane kaj spite nor-

mala racio la adeptoj de «la racia gramatiko» (grammaire raisonne) pe~

nas pruvi, ke la konstruo de la ekzistantaj lingvoj, ilia ortografio ka]

ciuj en ili renkontataj esceptoj respondas al la postuloj de racio. H o u r-

witz detale prilaboris la sistemon de sia gramatiko, sed donis nur ideon

por la ellaboro de plena vortaro, kiun li nomas «Vocabulaire homogra-

phique».Lia gramatiko povas esti akomodita kiel al la estonta, ankorau

elloborota cifera poligrafio, tiel same al la ekzistantaj lingvoj. _Kiel

ekzemplo de gia strukturo povas esti la jeno: laaiominativospeeialan

signon ne havas kaj la kazoj genitiva, daiiva, akuzatiya kaj ablativo

estas signataj per respektivitaj literoj: g, d,a, ab, starigataj antaii la

vorto au ties cifera jesprimo; tiamaniere, se ni pr.enos la vorton mater,

m e r e aii p a t r i n o, au la nombron 3000, kiu signifu — lauplace:

patro, tiam la deklinaciaj formoj de ci tiuj vortoj estos:

'• T

• ""^ Zalkind Hourwitz7«Polvgraphie ou 1'art de corresponds a l'aide d'un diction-

. naire dans toutes les langues, meme dans celles dont on ne possede pas seulement les

lettres alphabetiqnes», Paris, an 9 (1801) C
12

).



g e n. g mater

.

dat. d mater

.

ak. d mater .

abl. ab mater .

ii o m. mater .... 3000

. g 3000

. d 3000

. a 3000

. ab 3000

Por diversspecaj derivitaj vortoj Hourwitz proponas uzi spe-

«ialajn' signojn — kolektivajn, multobligajn ktp., kiuj anstatauus
per si la rcspektivajn ..gramatikajn partetojn — prefiksojn kaj sufiks-

ojn; tiel ekz. por formado de la adjektivoj el snbstantivoj super la

lastaj oni skribu la signon w

.

'

. co-

argent = argenta.

Lau tiuj ci reguloj, ekz. la frazo «nia geedzigo apartenas al la feli-

eaj» ..(—nia geedzigo estas felica) povas esti skribita: «E geedzigo z-apar-

ieni d feliea», au germane:

«E Ehe z zugekoren d gliicklich».

Uzantela vortarojn de diversaj lingvoj, elektante el ili respektivajn
radikvortojn kaj akomodante ilin per la konformaj «poligrafiaj» gra-
matikaj signoj, oni povas sukcesi, ke ciu frazo estu facile decifrigebla
por ciuj legantoj en aliaj lingvoj, se nur'ili konas la /gramatikajn for-

mojn do la poligrafio; sed simila surogato de lingvo, certe, no povis esti

lingvo parolebla. La pluan prilaboron de siaj ideoj H o u r w i t z de-
pendigis de tio, kiamaniere ili estos renkontitaj de la publiko. La ideoj

.de Hourwitz ne havis sukoeson, kaj liaj pluaj laboroj al ni ne es-

tas konataj.
"

El Francio la entuziasmigo por la projektoj de pazigrafio transdo- Schellenberg (1805)

nigis al aliaj lancloj de Europo kaj unuavice al Germanio.

En la j. 1805 An t o n Otto S c li e 1 1 e n b e r g el Arnheim
komimikis en «Reichsanzeiger», ke li elpensis novan sistemon de pazi-

grafio kaj ke li intencas vendi gian sekreton por- mm 'kaj duono
milionoj da gineoj. «Fakte, en la pli posta tempo li faris rabat.on je

500 000 pundoj, sed ec por tiel rabatita prezo neniu volis ekkoni lian

sekreton», rakontas S ch'mi d(18
).

En la sama 1805 j. J. Z. N a t li e r publikigis sian sufiee origina- Nather (1805)

Ian projekton 1
. En la antaiiparolo al sia libro Nather koraunikas,

.ke S c li e 1 1 e n b e r g en «Reichsanzeiger» petis lin sin deteni de gia
aperigo. Sed ear S c h e 1 1 e n be r g ne trovis ebla malkasi la sekre-

ton de sia clpensajo, tial Nather deeidis publikigi sian projekton.
Sian sistemon Nather penis konstrui sur la samaj bazoj,kiel estis

konstruitaj la antikvaj egiptaj -hieroglifoj, t. c. sur la plej simileea de-

segno de apartaj objektoj kaj fenomenoj. Entute la sistemo de till ci

skriba lingvo ne- estis prilaborita gis la 1'ino.

Pro tin okazo S c h m i d diras: «N a t h e r pli multe dcscgnas
ol skribas, li tute ne atentas la fundamentan econ de la lingvo kaj
finfine tro multon dependigas de la diligcnteco kaj persona gusto do siaj

legantoj»
(
18

). .

-

Kiel ekzemplo por la supraja rilato de N a t h e r al la prilaborata

sistemo povas esti jena citajo el lia libro: '«La nomoj de arboj, fruktoj,

1 J. Z. Nather, «Versuch.einer ganz neuen Erfindung von Pasigraphio oder die
Kunst zu schreiben mid zu.drucken, dass es von alien Nationen der ganzen Welt in-

allen Sprachen eben so leicht gelesen werden kann als die Zalilenclaarakter 1, 2, 3 in
Formeiner Sprachlehre...», Gorlitz, 180^(4

5)„
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bestoj, birdoj, legomoj kaj vermoj pli bone estas pazigrafiataj per ilia,

deseo'n'aclo. Por grandaj bestoj oni povas dcsegni nur ties ka-

pojn kun pimkto anstataii la forestanta parto, por tiamaniere montn,

ke en la donita okazo estas supozata ne nur la kapo, sed la tuta besto;

la malgrandajn bestojn, birdojn kaj vermojn estas eble desegm plen-

korpe». . _ •' A , I

En alia loko li donas similan rimarkmdan konsilon: «car apartaj

kreskajoj estas tre similaj unu al alia, tial estas necese tre zorge desegm

iliain foliojn, florojn, florovariojn kaj radikojn». Por pli klara trans-

dono de pensoj kaj ideoj Nather rekomendas uzi, kiara necesas,

farbojn kaj nur en la antauparolo, kiu estis skribata jam post, la kom-

postado de la libro, li sukcesas «eltrovi novan metodon, kiel desegm

diversajn kolorojn kaj nuancojn per kombino de apartaj punktop

Por faciligi la transdonon de abstraktaj ideoj per siaj signo], J\ a-

t li e r rekomendas uzi la figurmanicrajn esprimojn, «kiel oni kutimas.

fari tion en la Oriento». Ekzemple anstatau la fraao: «li kondutas vir~

tan kaj honestan vivmanieron», oni devas parafrazi la frazon je: «lia]

piedoj pasas laii la vojo de la virto». Tian parafrazitan frazon estas fa-

cile deseoiii per la konforma bildo-desegnajo.

Krom la ideografiaj signoj, kiuj reale desegnas la konkretajojn,

Nat her estis dcvigata uzi nombron da specialaj signoj kaj figuro}

por transdono dekelkaj abstraktaj ideoj kaj perceptoj. La similajn sig-

nojn li uzas ankau por transdono de certaj gramatikaj ideo], ekz.:

• mi.- '

.

ni //" •-

ci .. multobliga signo // vi // ..

li ...
i 11 //

•••-

Kiel aspcktas la pazigrafiaj signoj de N a t h e r, ni povas vidi el

la sekvantaj bildoj, prenitaj okaze el lia libro:

Peto (peticio) [supra linio]
_

Atesto pri la incendio [meza linio]

Letero de murdisto, minacanta per

bruligo [malsupra linio].

Presado de tiaj libroj en presejoj ccrtc

estas tre nialfacila kaj multkosta; in alia

libro, presita per la signoj de Nather.
-,. „

. , yy> neniam aperis.

La projektoj de U po~ W^ dTX a/ En la jaro 1805 en Wien A H e t z pub-,

riodo 1805-1806 j. ^ • ^ likigas verkon pri universalalmgvo. Bollack

(
34

) sub lasama 1805 j. datum as pazigraf-

ian projektcn de E d m u n d s, sed tie ci ekzistas evidente kronologia

eraro. Fakte, la alitoro de aprioria projekto Geor go Edmunds
(1H55— IH5<0' estas ellasita de Pollack. En la j. l.H(H., on kariz...

de Vi sine 1 eldonas sian traktajon pri la universale muzika lmgvo...

n*M\ En la i. 1807 profesoro de matematiko B u r m a n n en Mannheim
Bm'manH (l8°°

.ublikMs sian programon de «Pangrafio» \ en kiu oni ne povas ne n-

marki imita]on do la projektoj de De-Kia kaj de M a i m i^c u x. La

eldonitan brosuron B u r m a n n dissencladis al eiuj mtercsiganto] pri

la demando, en espero riccvi certan subtenon, necesan por la eldono de

la kompleta verko, kies presado kos.tus tre aitan sumon, pro la neceso

fari specialajn presosignojn.

i Do Visme, vI'asin]o-ie ou .k la musi.'.™ comnu- lam-ue univoi-sdlp, Paris, Ib0<>

.

» Burmann, «Programme. de la Pangraphie. Partie
,

fondamentale
i
de

,

la caracten-

stique, syntaetique sisteme de notation universelle», Mannheim, 1807 ( ).



Pri la rolo de universala skribo B u r m a n n skribis ankau. en si»
didakta poemo «Ostens Mystens Scliule», sed gi restis al ni nekonata.
Li opiniis «uzi kiel bazon de la universala skribsistemo 12 plej simplajn
signojn (tie! nomatajn «pangraroojn»), similajn al la elementaj signoj:
de D e-Ri a. Per kombinado de tiuj signoj li volis transdoni ankau
la sonojn kaj pensis ko tin ci projekto devus kontentigi la postulojn de
Volney 1 — cltrovi la alfabcton, taugan por la lingvoj de eiuj po~
poloj. Por bazi sian opinion B u r m a n n citas P I u t a r h-on, kin
en la «Dialogoj de Platono» per la.buso de Platono diras ke la an-
tikvaj grekoj skribis per 11 bazaj signoj.

Pbie li donas nomaron de la diversaj skrib- kaj komunik-manieroj:
1. aritmografio (laii la dccimala au in alia kalkulsistcmo), 2. glossog-
rafio (fonetika skribo), 3. stenografio (mallongigita skribo), 4. kriptog-
rafio (sekreta skribo), 5. telegrafio (videbla signala skribo), 6. akusto-
grafio (signalskribo per taktoj kaj sonoj), 7. muzikografio (muzikaj skribo-
notoj) kaj fine, 8. teknika ideografio (simbol.aj signoj en la scienco.)

Sian sistemon de pangrafio B n r m a n n rilatigas al aparta speco
de telegrafio, artibuas al gi diversajn valorojn kaj opinias ebla utiligi
gin en diversaj cirkonstancoj diversmaniere.

Por tio li «kiel neriprocebla patro de familio, aiitoro kaj socia aganto,
garantias sin per sia honesta vorto».

Plian prilaboron tiu ci programo tamen no ricevis.
Fine, en la jaro 1808, en Berlin kaj Niirnberg aperis samtempe du

verkoj — de A. B u r j a
2 kaj de F. L Ni.e t h ammo r 3

, dcdici-
taj al la analizo de la fundamento de eventuala universala' lingvo. La
du lastaj aiitoroj cleeideme akceptas la vidpunkton, ke la universala
lingvo devas esti no nur skriba, sed ankaii parolado sona. N i e t li a m-mer proponis prilabori tian sistemon cle signoj, per kiuj oni povus
sknbi tiel rapide, kiel oni pensas, sed evidente ce tiu ideo li pensis pri
la rapidigita sona skribo, simila al. la moderna stenografio. La filo-
zofia projekto de B u r j a estas prilaborita pli detail kaj lauplane.
Gi estas bazita sur la uzo de 225 bazaj «radikaj» sonoj: e — esti s —
pensi, syo — helpi, j — vivi, m— ami, n— bele, cl — agrable,' dr—
nagi, k — alte, kt— forte ktp.

Ciuj vortoj estas dividitaj jc 5 grupoj: 1. animaloj, 2. kreskaloi.
6. scnviva materio, 4. ecoj, kvalitoj kaj 5. agoj."

Ciu vorto estas formata el kombino de du radikaj sonoj, inter kiui
estas metata yokalo. Ce tio.rezultigas absurdajoj, similaj al j e 1 i k a=— suno, t.e. io alta kaj varmega."

Certan intcreson pro la pripensiteco de la temo prezentas la verkoj Js
de J. be h m l.d, apenntaj en la j. 1807 germane kaj. latino *. Ci tiuf
libroj prezentas rerakonton de la lekcioj, legitaj de Sch mid en
la lieeo de Dillingen, en la j. 1807. S c h m i d, malsimilante al la pli-
multo de projektemuloj de pazigrafio, venis al la provo solvi la prob-
lemon preparite kaj konante la plimulton de la antauaj projekto]

{
18
\

La generalan direkton en la sereado de la autoroj de filozofiaj pazig-
rafiaj sistemoj li opinias korekta, sed li ne povas kasi tiun cirkonstancon,

a ? MetiajMisaes''

(1808) ;;,:•

M. Schmid (1807)

1 «Moniteur», 1805, octobre 23 et 24.

Barl^^S?V?ie
*
Pa

S-
Mie

°S
eT lcur

f
er Grundrisz einfir alkemeinen Sprachc»,

Berlin, 1808 («). (Vidu ce: Werner Fraustadter: «Die Internationale Hilfssprache. Eine
.kurze Geschichte der Weltspraclie-Bestrebun<?-en>>, Husum 1910

(
47
>

'

4 ?*.r
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Niethammer, «Ueber Pasigraphik und Ideographic, Niirnberg, 1808.
J

- rj;.
bclimicl

>
«'^ogitationum clator completus scientificus Pasiffiraphiae inser-

viens», Dillingen, 1807. (De la sama: «Vo 11standiges wissenschaftliches
: Gedankenver-

zeichms zum Belmf emer allgemeinen Schriifcsprache», Dillingen, 1808) (
45

).
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ke la «ekzistantaj projektoj cstas treege malsimilaj kaj kontraiidiras

unu la alian». . ...

Sian pazigrafian sistcmon Sehmid konstruas sur-250 simpla]

signoj, <<ldujn ellenii kaj komprcni uzi oni povas en iuj 3 monatop..

La an'alogiajn pensojn kaj ideojn li opinias necesa signi per ldentaj

signoj, rifuzante tameri postuli ilian absolutan kaj logike sennprocan

fconformitecon. Tiamaniere formigas lia indekso de pensoj kaj ideo]

«Gedankenverzeichms» kin prezentas el si siaspece kompletigitan pazi-

grafian alfabeton. ,. A .

"
Li cstas devigita konfesi, ke por la homo nemstrmta au ncsuliee in-

struita. uzi tiun «duonfilozofiam pazigrafion ne estos eble, car gia uzado

fistas lioita al poscdo de certa nivelo en la generalaj sciencoj.
^

P S t o j a n (
40

) notas. ke en la j. 1815 en Wien J. Sclimiat

(supozeble la sama S c h m i d) aperigis libron «Pasigrapliisclie Ver-

suche». '".,'
-

t

De la j 1815 gis 1820 Sehmid aperigis 9 numerojn de speoiala

jurnalo «Magazin fiir aUgemeine Spraclie» (48), en kitt li donis kelkajn

valorajn sciigojn pri la antauirintaj projektoj de universala hngvo.

En la jaro 1827 en sia nova libro 1 Sehmid rekomendis novan

metodon en la instruo de lingvoj: lerni la vortojn ne lau la vortaro kaj

alfabeta ordo (similaj vortoj kaj malsimilaj ideoj),- kiel oni praktikis

i'ari en lia tempo, sed lau certaj kompleksoj kaj grupoj da simila] ideoj

(kaj de malsimilaj vortoj). Ce tia lernometodo ha pazigraha metodo

dividi la ideojn je' certaj bazaj grupoj, devus doni, lau opinio de b c h-

m i d tre valorajn rezultojn. Simila takso de la problemo estis provita

ankorau en la j.1866 dc3 B c c h e r en la libro <<Metodus didactica>> b c ii-

mid nur profundigis kaj evoluigis la ideojn deBeche r gis ilia lo-

gika fino. ^
. ,

' v ,

«• , of -„rtfiftQ\' En la i. 1809 apcris gcrmanlingve samtempe du libroj, ambau ae-

.Biemkaj Stem (1809) ^ J ^i
do ^.^ ^^ de laboroj m^fako -

de A. R i e m a kaj Stein 3
. Lau la atestoj de F l r m a s 1 en.es,

A R i e m months la samajn vidpunktojn kaj ideojn, kiel Becker,

nomante la universalan vortaran numeradon «universala kanono».^ La

verko de St ein restis al ni nckonata, kvankam pn gi kun sinica gus-

teoo komunikas Einstein (i 6
). Erarc sub tiu ci jaro datumas B o I-

1 a ck (en la libro «Kesume theorique de la langue Bleu», pg. 120) la-

boron de iu P r i c u r. Versajnc tio estas simpla ortografia kripligo do

la nomo -de A. Ri-e-m.
.

, .. . -_

Lau P S4 o j a n (
40

) en la sama 1809 ]. apens en Mannheim an-

korau unu libro <<Ueber Schriftspracke und Pasigraphie», traktanta pri

projektoj de divcrsaj pazigrafiistoj.
. r . . v . , ,

^, . /1Q11 . Laboro, kiu faras ccrtan resumon por la pazrgrauaj sukceso] de la

Firmas Penes (1811)
anta1iiranta eriod0j Gstas la eldonita franclingve libro de U irmas
P e r i e s

4
. En la enkonduka parto de sia libro Firmas Penes

donas detalan revuon de antauirintaj projektoj kaj proponoj. La baza

kaj konkluda partoj de la libro cstas dedicitaj al priparolo de la sistemo.

de Maimi e u x.

P. S t o j a n (
40

), citante tiun libron, notas supozon, ke Ja nomo

de l'autoro estas simpla pseudonomo (Firma Speries—Firmaj esperoj).

i J Sehmid, «Grundsatze fur allgemeine Sprachlehre», Dillingen, 1827.

2 A Kiem «\phorismen iiber Sinnen Sprache vermitteln aller smniicnen unci

Ideenspraehe. Ein Mittcl, verlorene Sinne zu ersetzen, die zum Auflassen der ideen

nbtig sind», Mannheim, 1809. .

Q
3 stein, «Ueber Schriftspracke und Pasigraiie», Munchen, 1809.

• 4 Comte de Firmas Peries, «Pasit61egraphie», Stuttgart, 1811 (
46

).
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Eii la unuaj 12 partoj (lecionoj) estas donataj lasamaj 12 leeionoj
de la al ni jam konata pazigrafia sistemo de Ma'imieu x. La lastaj

partoj (de la 13-a gis 17-a) enhavas klarigojn pri la metodoj de trans-

formo de pazigrafio, per heipo de 26 literoj — je pazilalio — parola
lingvo.

F i r m a s Peries detaligas la generalajn klarigojn de M a i-

m i e u x, cnhavatajn en lia «generala karto de pazigrafio» (1808) kaj
celas akomodi la sistemon de Maimieux por telegrafado, t. c. por trans-

clono je distanco pere de iuj konformaj signoj. Pro la transfornio do
pazigrafio je pazilalio rezultigis tro sovagaj vortformigoj , ekz.: 1 —
baba, 2 — babe, 3 — babi, 4— babo, 10 — ababa, 20—"ababe, 90—
abavi, 93 — ebadoe, an la internaeia vorto «astronomo» kiu ricevis

preskau arablingvan transskribon: «El-en-ambayal».
Laii komumko de L. Einstein (

16
) la, interesigita per la pe- La Kopenliaga Scienca-

nadoj efektivigi la tuthomaran skribsistemon, Kopenliaga Sciencaka- kademio (1811)
demio en la jaro 1811 proponis premion por la plej facila kaj facile efek-

tivigebla projekto de tutmonda pazigrafio, sed tin ci premio neniam
trovis indan laureaton.

Tamen krom Einstein nenie ni sukeesis trovi inn aludon pri
tiu ci fakto.

Analizon de ecoj, bezonaj al nniversala filozofia lingvo, donas en Rosenhe'in, Mag-gaziwi,
la j. 1815, en sia Jibro, Rosenhein 1

. Lau apartaj, nckontrolitaj Liudan (1815—1817)
informoj, la problemon de nniversala lingvo tusis en la j. .1816, italo

Maggazini. Universalan slosilon por ciuj lingvo j eldonis in L i n d a u 2
.

En la j. 1811 nekonata autoro (povis estiSicard) en' la libro, sicard (1,808 1811)
eldonita de la Pariza Instituto de surdonuituloj 3

ligas la problemon
de nniversaja skribsistcmo — pazigrafio — kim problemo pri eble.co

krei universalan lingvon de gestoj, uzataj de surdonuituloj.
La. problemo de la gestoj, kiel iloj por interkompreno kaj eduko,

estis speciale teorie prilaborita de S i c a r d jam en la j. 1808 *.

Kaj en tiu libro li esprimis opinion, ke eble la gestlingvo donos ba-
zon por starigo de la lingvo nniversala, prirevita de la bomaro.

Konata franca scienculo kaj libcralo, amiko de La Eayette, Tracy (1817)
D. de Tracy en siaj verkoj pritusis la demandon de nniversala
lingvo 5

. Parolante pri la filozofiaj sistemoj de artefarita lingvo, antafd-
rintaj lin, li kategorie asertas, ke «universala (scienca) lingvo estas same
neebla, kiel eterna memmovado (perpetuum mobile)», car en neniaj
cirkonstancoj tiu lingvo estos senriproce perfekta.

En unn el siaj raportoj al la Akademio 6
li evoluigis la saman vid-

punkton rilate al la pazigraiio. Preninte tion kiel elirpunkton kaj opi-
niante inalneeesa prilaboron de scienca lingvo, taiiga nur por scienculo j,

T r a c y. venas al la penso ke «eble estus p],i bone, anstatau sei;ci novau
pli perfektan lingvon, doni al la lingvoj ekzistantaj dezirindajn kaj ce
ili mankantajn ecojn kaj kvalitojn». Kio koncernas la universalan ling-
von, Tr a c y opinias gin ekskluzive lingvo gesta, formita el agoj, mo-
voj kaj sonimitoj. Simila lingVo povus esti transdonata, certe, ankaii
.per sonoj au per inj signoj, sed la reala efektivigo de similaj supozoj
sajnas al T r a c y nur malmulte realigebla.

1 Rosenhein, «Ueber.die Eisrenschafteri einer allfferaeimen Sprache», K6nl2;s-
berg, 1815.

" ~

2 Lindau, «Thot ,oder Allgemeiner Spraclischlussel», Berlin, 1817.
3 X..M .«La clef de tontes les langues», Paris, Institut des sourds et muets, 1811.
4

, R. A. Sicard, «Tlieorie des signes pour I'instruction des sourds et muets», Pa-
ris, 1808; ..•;:.;

5 Destutte de Tracy '(paire de France), <<Elements d'ideologie», Paris, 1817,
G Institut «Memoires Scienc. Mor. et phil.» III, p. 548.



Tiuj .lastaj-ideoj de Tracy estis ligitaj kun liaj.plifruaj laboro]

pri ia imiversala gramatiko. 1
.

.

p Laromiguiere (1818) PH optimisme rigardas la problemon de imiversala lingvo alia franca

filozofo Laromiguiere, samtempulo de T r a c y 2
: «Se mhavus

gustan in'dekson de elementaj ideoj, propraj al homa racio , tiaokaze la

projekto de universala lingvo cesus esti kimero». La.ro m i g u i e r e

protestas kontrail la dominanta'konvinko, ke. la inieiatinto de la ideo

de imiversala lingvo estas L e i b n i t z, kaj diras, ke Descartes
tusis la problemon inulte pli frue.

Sed la filozofia lingvo, lau opinio de L a r o m i g u i e r e, ne po-

vas esti lingvo parola,~alie gi senevite disfalos jo dialektoj. Tiamaniere

li venas al logika konkludo, ke la imiversala.lingvo devas esti au skriba

au gesta, kafke la signoj de tiu ci lingvo devas esti ne alfabctaj, sed

ideografiaj, t, e. ili devas transdoni ne literojn kaj sonojn, sed senpere

ideojn kaj konceptojn, formantc la pli komplikajn el malpli kompUkaj.

Simpatioj de Larom i g u i e r e klarc sin klinas al la proponoj de

'Ja-- institute por surdomutuloj , al la gesta lingvo, esprimebla ankaii

per skribitaj signoj. Kaj kvankam li hezitas cliiini, kiaj sltribitaj signoj

povus transdoni la ideojn de galanteco, idioteco, ai'abla rideto au kun-

tirigo de brovoj — de eio tio, kion oni povas transdoni per gestoj, sed

en tio li. konfidas la aiitoritaton de «sufice bone sin rekomendintaj in-

daj gvidantoj de la Instituto por surdoiniitiiloj».

M Gigli (1818)
'"'

Italo M. G i g 1 i
3

, en la j. 1818, publikigis sian projekton

pri kreo de artefarita filozofia lingvo. La libro de G i g 1 i dividigas

je du partoj, el kiuj la imua estas dedicita al analizo de la gramatikaj

(uemcntoj de la angvo, la dua — al "analizo de la elementoj de vortaro.

Gigli opiniis, ke cfektivigi la ideon de imiversala lingvo sen helpo
.

de registaroj ne estas eblc. Li proponis al ciuj simpatiantoj formi so-

cieton por ellaboro de nova lingvo (lingua nuova), pensantc ke 4 au

5 jarojestos sufieaj por, kun subteno de la registaroj, cnplanti on emjn

landojn de civilizita Emopo universalan filozofian lingvon.

La simplan, sed apriorian gramatikon do G i g 1 i akompanis treege

nialsimpla kaj koirmlika vortaro. Por ekzemplo ni montru la sistemon

de kalkulado: — zc, 1 — na, 2 — vu, 3 — tro, 4— fe, 5— fi, 6 —
sse, 7— la, 8— to, 9— no, 19— nano, 28— vuto, tamcn 128—ne

«navuto», sed «navuzevuto», en kiu la sufikso «vuze» signifas centon.

Sammaiiiere: 4057— fenatrezefila, en kiu «natreze» signifas rnilon.

El la projekto fondi societon por imiversala lingvo venis ncnia re-

zulto. La libro de G i g 1 i, jugante lau cio, ne diskonigis ekster la li-

moj de Italic La pli malfruaj autoroj ee ne citas la vcrkon de G i g I i.

I. Gati (1820) Konata hungara scienculo, pastro 1. Gati 4 (1749—1843) ankaii

lnboris pri la, probk-nioj de stkreta skvilxt, imiversala lingvo kaj skril)i.».

• Li tre zorge kaj profunde aliris al la trakto de la problemo kaj nur en la

j. 1820, estante 72-jara, G a t i publikigis en Budapest parton de_ sia

iaboro hungarlingve. En siaj unuaj pazigrafiaj skizoj Gati dividas

la de li aplikatajn signojn je: 1. naturaj, ekz. : C — nova luno, U— ban-

kuvo, Z — falcilo, — suna disko, T — liakilo... kaj 2. arte formataj

el ceteraj literoj, ciferoj, interpunkciaj signoj kaj signoj matematikaj.

En pluaj Iaboro] li tamen forjetis la ideon uzi pazigrafiajn signojn kaj,

! Destutte de Tracy, «Grainmaire Generale», Paris, 1803. Chap. VI «Caracteres

d'une langue bien faite». a
2 P. Laromiguiere, «Lecons de philosopliie», Paris, 1820, edit. 2, vol. II, lee. 1a,

pg.- 309—324. ° '

L . .. .. .

3 Mariano Gigli, «Lingua filosofico universale pei dotti preeeduta deila anaiisi

del linguaggio», Milano, 1818 (
4<J

).
'

.

•_
.

4 Gati -Istvan,«A steganograpManek... Philosopliica vagy universalis nyelvneK,

Pesten, 1820. Vidu «La Policisto», Budapest, 1924, n-o 1—2.
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ellaborante sian sistemon, sin limigis per la uzo de^ 7 'vokaloj kaj 24

konsonantoj — la unuaj por signi la animalojn, kaj duaj — por ciuj

a,Iiaj malvivaj objektoj. La ekstera aspekto de tin ci filozofia sistemo ,

estas jcna:: «Tof sa Zagy tog, e tog, ton togmo bopmornas bopnya Egypt-

me» («Mi estas via gvidanto, via dio, kin elkondnkis vin el la iando

Egipta»).

La pluan evoluon de la ideo de nniversala lingvo la sistemo de Gati

lie inflluis;

Estas interese noti, ke tin projekto estis forgesita ec de hungarlan-

'

danoj.

Devas esti citita ankorafi la iatinlingva skizo-projekto de nniversala a. Rethy (1821)

filozofia lingvo, farita de -profesoro do greka lingvo, lmngaro Rethy,
publikigita en la j. 1821 en Wien 1

.

Kcrckhoffs (
34

) kaj post li aliaj (
10

), anstatau -A. R c t li y

ial citas inn A. S h t c t y, datumante lian projekton, eldonitan en

'Wien kaj samnoman al la projekto de Rethy per la j. 1825. Jugantc

lau cio, neniu A. Shtety ekzistis.

Kiel devizan surskribon por sia libro Rethy. prenas la vortojn

da S k i 1 1 i u s, notitajn de L e i b n i t z. Tin ci projekto
_

estas

dedicita al Hungario — «la amata patrio de la autoro*. Al la simpla

gramatiko de sia lingvo Rethy alkonstruas komplikan, konstru-

itan laii apriorie-filozoiiaj principoj, vortaron. Reznlte por diversaj

ciferoi li formas jenajn malfacile inemoreblain kaj prononceblajn espri-

mojn: 1 — A, 2-A, 3-0, 4-0, 5 — E,6 — E, 7— J, 8— U,

9— tJ, 100 — Ah, 200 — Ah, ktp. kaj por la kemiaj elementoj kies '.-

nomado estas elektita laii la respektivaj konataj klasifikaj regnloj:

Azh— plateno, Ozh— argento, Ozh— fero...

• En la Prusia regna biblioteko estis lastatempe eltrovita la sola al

ni konata, datita per la j. 1831, libro de virino — S. Scott, kin laboris.

pri la problemoj de la lingvokonstrno 2
.

Scott proponis ellabori sistemon de nniversala skribo, kiun

oni povus samtempe kaj en iora sangita aspekto uzi Mel sekretan skribon

kaj rapidskribon, kiel mnzikan signallingvon kaj kiel lingvon por sur-

domntuloj. Por la bazo de la sistemo estis prenitaj 6 vokaloj kaj 18 kon-

sonantoj. Ci tinj literoj estis signitaj per pnnktoj kaj streketoj. La auto-

rino promesis premiojn por pliperfektigo de la sistemo, «kreita servi

al la afero de la virina emancipigo» (!?).

En Wien ekzistis ec speciala homografia presejo.

P. S t o j a n (
40

) iakaiize snpozas, ke S. Scott estas nnra

pseudonomo. AaonimaJ pro|ekto|'de

G- e r b e r en sia libro, eldonita en la j. 1832 citas dn rilatantajn

.al tiu tempo anonimajn kaj al ni nekonatajn projektojn: «Synglosse»

(eld. en Karlsruhe en 1826) kaj «Sprachwnrzeln» (eld. en Augsburg,

en 1831).

P. S t o j a n koinimikis al ni siatempe la nomon de la afitoro de la

unna projekto — J. F a b e r, sim:1 en liaj listoj
(
10

) iorestas'same la

cito pri «Synglosse», kiel pri gia supozata. aiitoro.

' 1 Andreo Rethy, «Lingua Universalis communi .
omnium nationum usui accomo-

date, Viermae, 1821
(
46

).

3 Lady Sophie Scott, «Hoinographie», Wien, 1831 (
4S

).

Scott (1831)

-li
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Mitrava (1831) '.: Giuseppe latraya en la j. 1831 eldonis en la lingvoj

latina, itala, franca, portugala, angla kaj germana — lernolibron do

« Itala genigrafio» 3
-.

. . r
Tiu ei projekto prezentas retroiron, kompare kun kelkaj aha], pn

perfektaj sistemoj de universala skribo. Eilate la vortaron gi estas ne

pli ol imitajo de la cifersignoj de B e c li e r kaj Kirc h er;- nul-

la genigrafia gramatiko kaj giaj formoj estas pli zorge prilabontaj. La

vortoj konforme al la vortordo de latina vortaro, dividigas je grupoj,.

po 25 vortoj en oiu. La grupoj estas signataj per lauorda vico de ciferoj.

En la limoj de la grupo ciu vorto estas signata per lauorda litero de

aJfabeto de A gis Z, staranta antau la cii'era signo de la grupo; ekzemplc:

akademio — U .1, lingvo .— P. 202.

La partoj de parolo estas signataj per ciferoj: 1 — substantive

,

2 — adjektivo, 3— pronomo, 4— adverbo, ktp., ci tiuj aldonaj cife-

roj estas starigataj super la literoj de la radikoj, simile al la matematika

signado de gradoj de potenco. Ekzemple la esprimo «akademia- lingvo»

estos skribita U 2
. 1— P \ 202. «Lingvista (lingva) akademio* P K

202 — tJ U. Per aliaj ciferaj aii literaj signoj, enmetataj inter la litero

kaj cifero de la radiko, estas signataj la verba] sangoj kaj cetera] gra-

matikaj formoj. La vortoj estas interdividataj per streko.

Por skribi genigrafio kaj. por kompreni la skribitan, estus necese

antaiio presi la vortaron de genigrafio en ciuj lingvoj. Tion plenuini

Ma tray a no sukcesis. >

a

P. S t o j a n (
40

) notas kun signo demanda — kvazau la iranca.

traduko de la verko de M a traj a aperis en Parizo.
^

F. A. Gcrbcr (1780— En la sama tempo — aperis — la projekto de F. A. Gerber,
1882) detale prilaborita ankorau en 1790 2

.

La autoro rakontas, ke sian projekton li ekprilabons ankorau en la,

j. 1785, estinte en la universitato do Heidelberg, kune kun aliaj stu-

dentoj. En la j. 1790 la piano por la ellaboro de la lingvo kune kun la

«kritiko de universala klasifiko» cstis prezentita al. la germana societo

de Kur-Pfalz. La societo laudis la laboron de Gerber, sed dupis-

konccrne gian utilecon. La autoro post tip cesis fari pluajn esplorojn,

gis ekkono de la laboroj de M a imie u x. Li skribis al la lasta .lete-

ron, sed Maimieux montris sian nean opinion pri la ideoj de

Gerber, car ili cstis tute kontrauaj al liaj propraj. G e r b e r krcis

samtempe skriban kaj parolan lingvon, ce kio li celis elekti la vortarajn

kaj gramatikajn formojn en grancla grado disvastigitajn kaj proprajn

al la plimulto de uaturaj lingvoj. Gerber, en ccrta nlato, estas

antauiranto por la moclernaj artefaritaj iingvoj: Volapiik, Esperanto

kaj de la plef lastatempai novlatinaj projekto]. La alfabeto de lia lingvo

- estis greko-latina. La difinita artikolo estas diversa ce la tri genroj:

lo, li, la. La deklinacio liavas unu-, du- (dual) kaj multenombrajn for-

mojn. La numeraloj: 1 - en, 2 - dwoi, 3 - troi, 4-karoi, o - penoi,

6-sesoi, 10-deksoi ktp. Kiel ckzemplo el tiu ci lingvo povasjjervi

jena frazo, treege rememoriganta la saman frazon en la nuntempa Espe-

ranto: «bonai vinai a bonaif vinaif data bonain potain e filetain to--

stain» — «bonaj vinoj al bonaj vinoj donas bonajn trmkajojn kaj belajn

tostojn». Sed ne nur en la jaro 1790, ankau pli malfruc, post 40-jaroj,

1 Giuseppe Matraya, «Genigrafia italiana — Nuovo metodo de senvore quest

idioma affinche riesca identiamente leggibile in tutti gli altri del ,moiido», Lucca,

1831
(

4s). .....:'.

2 FA. Gerber. «Plan einer Pasigrapliie oder allgemoine Bezeichmings-Kunst,;

Auszug aus den weitgehenden Bearbcitungen von 1790—1792 und 1831»
f
Bruchsal,

1832 («).
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tiu ci projekto ekinteresigis nenhm. Ec pli —. oni tute forgesis pri gia
ekzisto. Nur en la nuna tempo G, Muravkin eltrovis la librdir

de Gerber en la Berlina regna biblioteko.

Belgiano Herpain en la jaro 1843 publikigis sian originalan Herpain (1818>
verkon, dedieitaii al fiziologia lingvo 1

. La autoro diras, ke univer-
sala lingvo devas esti regula, faeila kaj ntila. Sed fakte guste la faci-

leco en tiu ci lingvo mankas. La lingvo havas 22 konsonantojn kaj 11 vo-
kalojn (el la nonibro de la lastaj 5 estas signataj per ciferoj: 1=6, 2= e,

5=u...). Sian projekton la autoro konstruas sur «la principoj de embriigo
kaj generala evoluo de la mondo». Tial la libron antauas traktajo pri

kosmogonio kaj pri fiziologia evoluo de 1' ideoj kaj de ilia esprimado.
Jen estas ekzemplo el la lingvo «Lugar»: Lugar ral miga d loger

(Lugar estas imito de la lingvo de nature).

Ne malpli malsukeesa ol la projekto de M a t r a y a, estis alia Grosseiin (1836>
projekto de cifera lingvo de Grosseiin, publikigita en la j. 1836 2

.

La lingvo de Grosseiin enhavas en sia vortaro 1500 vortojn-
radikojn kaj 100 prefiksojn por gramatikaj formoj. La nombroj estas

dividitaj je centoj kaj ciu el tiuj grupoj unuigas ideojn, en io analogiajn.
Ekzemple: de 101 gis 200 — klasoj de animaloj, de 201 gis 300 — spe-

coj de animaloj, 301 gis 500 — klasoj kaj specoj de kreskajoj ktp. La
nombroj karakterizantaj la gramatikajn distingajojn, kiel en la sistemo
de Matraya, estas starigataj sur la loko 'de,potencgradoj,.ekz.: 1047 —

.

maljuna; 9— farigi, 1047 9 — maljunigi.

Por riceyi el simila pazigrafia kaj duonfilozofia cifera sistemo de la

lingvo sistemon de lingvo parola, la ciferoj en certa ordo estis ansta-
tauataj per literoj—la ciferoj de radikaj nombroj — per konsonantoj:

p, f, m, t, s, ch, k,n, 1, z kaj la ciferoj de gramatikaj nombroj per vo-
kaloj kaj duonvokaloj: a, e, o, ou, eu, i, ai, ei, oi, e. Por faciligi la pro-

noncadon de la raclikvortoj estis permesite, sekvante certajn sufice

komplikajn regulojn, enmeti inter la konsonantoj difinitajn voka.lojn,

ekz. : 201—homo — frp—frap.

Tin ci lingvo, ne povanta eliri el la limoj de siaj 1500 fundamentaj
vortoj, havas nek belecon, nek harmonion, nek sufican ricecon.

Ce S t o j a n (
40

) ni trovas noton, ke en alia verko la autoro pro-
ponis «Tonographie» — 30 signojn por noti sentojn, emociojn, gis nun
ne'csprimeblajn en la skriba lingvo.

Ciujare la nombro de la verko j en la fako de universala lingvo daiire Francaj projekto!

kreskis._
'

'

.
.

(1834—1838)
..

En la j. 1834 Lc M e s 1 publikigis skizon de raciigita lingvo 3
;.

Reno u en la j. 1838 publikigas en aparta libreto kaj poste en jurnala
artikolo generalan analizon de pazigrafiaj sistemoj 4

, kaj fine aperas
anonima.j aposterioriaj, bazitaj sur latina lingvo, parizaj skiz-projektoj
de la jaro 1837 5 kaj tiu de Denis d e L. P. en la j. 1838 6

.

Speciale originala kaj lairaga por sia tempo estis la unua propono.

.

La autoro esprimis deziron, ke - okazu speciala kunveno de repre-

1 S. Herpain, «Premiero Epitro d'Usamen ases contemporains. Langage pliysio-
logique (Lugar))), Mvelles, Brabant, 1843

(
4S

).
2 Aug. Grosseiin, «Systeme de langue imiverselle Grammaire abregee, precedee

d :un discours», Paris, 1836.
3 Le Mesl, ^Considerations philosopMques sur la langue i'rancaise, suivies de

Tesquise d'une. langue bien faite», 1834.
4 J. M. Renou, «Traite de Part d'ecrire en une langue de maniere a Mre entendu

d'ans une autre, langue sans traduction)), Lyon, 1836; kaj «Journal des Villes et des
Campagnes», 28 aout, 1836.

5 «Esquise d ;une langue universelle»', Paris, 1837.
6 Denis de L. P., «Systeme d'une langue universelle», Paris, 1838.



zentantoj de la divers-naciaj akadcmioj, kiu fiksu «la grandajn prmci-

pojn de la lingvo universala*. P. S t o j an (
40

), diras, ke lau lia

scio «gi estis mma icleo pri kolektiva solvo de mondlingva problem^).

Sed kiel ni vidis, jam G i g 1 i en la jaro 1818 proponis krei asocion

por ellaboro de la nova lingvo.
_

Por tin ci tempoperiodo estas aparte karakteriza trajto, ke la autoroj

de apostcrioriaj projektoj, simile al Carpophoro p li i 1 us,

hontis proponi siajn, kiel oni nomis tiam, «projektojn de kripngo de

naturaj lingvoj», sub siaj propraj nomoj. 1V
t Schiufcr (1880) Nur en la j". 1839 en Germanio germane kaj anglolmgve est is pubii-

klgitaj lerno libroj de nova <<komunika lmgvo» 1
,

kies autoro,

J. S c h i p f e r, 'lam la levita viziero, eliras por defendi la ideon de

aposterioria konstruo de universala lielpa lingvo.
_

^

Por tiu ci lingvo servis kiel bazo la, formoj kaj radikoj ne de la mal-

viva latina, sed de vivanta franca vortaro kun simpligitaj gramatiko

kaj ortografio. La avantagon por la franca lingvo la autoro akceptas

kiel nature konsekvencan el tiu pozicio de la «internacia lingvo
,_

kiun

en la altaj sociaj rondo j havas tiu ci lingvo*. S c li i p i
:

e r ne inten-

ds anstataui per sia lingvo lingvojn riaturajn. Universala lingvo — estas

lingvo heipa. Al la prilaboro de la lingvoformo j , lau opinio de oehip-

fer, oni devus aitiri la scienculojn el ciuj landoj.
.

r -

'

. Ciuj vortoj de komunika lingvo, escepte de pronomoj ka] numeraloj

,

estas de pure franca deveno, ekzemple: fasilman (faeilement)—-taeile,

batailja (bataille)—batalo , deklinacioj kaj konjugacioj estas de unu

speco kaj sen iuj esceptoj. La sama principo estas konservata en ciuj

aliaj re^uloj de gramatiko. Modeloj de gramatikaj formoj estis donitaj

en la aldono — kompara tabelo de gramatikaj distmgajoj. Lau sia na-

turo la komunika lingvo estas tre proksima al la modernaj projektoj

kaj tial gi estis nekompareble pli facila por lernado ol la alia] pazigra-

fiai, filozofiaj kaj miksitaj (laii la tipo de Solresol, v. p.80)projekt3j._

Gia sola senduba manko estis geniga nepro uzi la vortaran materia-

lon de sola franca lingvo. .

.

_ ,'.

Sed tiam la pensoj ne estis favoraj por la «knpligo» de la ekzistantaj

lin*voi. Krom tio ce la momento de la pubiikigo Schiptc r estis

preskau 80-jara. En tiu ago estis malEacile atcndi lian suiican aktivecon

por la afero de propagando de la ideoj do aposterioria lingvo.
_ _

* La promesitaj de li vortaroj kaj krestomatio ne estis aperigila].

4 R«nzi fl840i En la i. 1840 (la jaro estas indikita de Kcrckhofts ( -), en

900 kaj pli pagoj, libro de profesoro de itala lingvo A he n z l
,

kiu revivigis preskau komplete la ideon de W oik e. La iioro pre-

zentas per si paralelan vortaron italo-franco-anglan por oOOO gravaj

verboj kun ciuj formoj de ties konjugaciq. Per tiu matenalo estis pie-

nigitaj la unuaj 540 .pagoj de la libro. Car la paralela— per apudaj

kolonoj - presado de la verboj en 3 lingvoj esceptas la eblecon de ilia

Laualfabetaordigo, tial.altiu ci vortaro estis aldonitaj aliabecaj mdek-

soi de la verboj en ciuj tri lingvoj. . ,,._,..
Plue estis donitaj po 80—90 pagoj al la tri vortaroj (ita a,_lranca

kaj angla) de la ofte uzataj vortoj kaj frazoj, ce kio la vortoj kaj Irazoj

de ciu lingvo estas provizitaj per paralela traduko en du aliajn hngvojn.

i J. Schipfer, «Versuch einer Grammatik fur einc allgemeine Communications

^^Delas^maT^
les

* A.Kenzi, «Le polyglotte improvise ou 1' art d'eerire les langucs sans les

apprendre avec 3000 verbes conjuges», Pans (
45

).



En la cetera] rilatoj la tasko estas solvata de Eenzi simple:
ciu esprimo (verba formo, vorto ail parto de frazo) estas signita per
numero de respektiva pago, sur kiu gi estas presita. Kaj tial ke sur
•ciu pago estas presita] po 60 verbaj formoj, vortoj kaj esprimoj —
Rein i uzas aldone jenajn du seriojn da helpaj signoj.

L( i
| O 1 ) +\ f.V0//

10 11 12 13

15 signoj de 1-a serio — 4 signoj de 2-a serio

Sesdek vortoj kaj esprimoj, presitaj sur ciu pago, estas signitaj en
laiisekva ordo per jena malascendanta vico de signoj.

^
8
L„

S
L„ S

s
{ _ ,{

™

t
(.,(..,-!. kfp.

Tiamanierc la grupoj po 4 vortoj en laiisekva ordo estas signitaj

;per 15 signoj de la unua serio kaj interne de tiuj grupoj por diferencigo

<ie la vortoj servas la 4 signoj de la dua serio.

Por esprimo de la vortoj kaj ideoj
,
presita,j en liaj vortaroj, R e n z i

proponas skribi la signojn apudo starantajnkun respektiva vorto kaj super
la signo skribi numeron de koncerna pago.

Apartaj vortoj au esprimoj pro tio akceptas jenan aspekton:

£63

|— kiel vi iartas?

705

,
— mi havas la honoron

705

\; ..
.

.'

\.o
—

'mi ne scias, kion diri

37

37

37

37

ami

vi amas

mi amas

— vm amas

TJzante ci tiun vortaron, gian verban parton, kaj ankaii la vortaron

de sia nacia lingvo, oni povas encifri per koncernaj signoj ciujn necesajn

esprimojn. Post la ricevo do sinlila cifrita letero, alilandulo, por kom-
preni la skribitan, devos en la vortaro de la sendinto trovi la pagon
kaj konformajn signojn kaj rigardi, kia traduko rezultigas por tiuj

signoj en la lingvo de la adresito. Uzi ci tiun sistemon de interkorespondo

oni povas nur, se la ambau korespondantoj posedas la vortarojn en la

lingvo do la sendinto kaj de la riccvinto. Nur en tiu kondico oni povus
laii la paralelaj tradukaj tekstoj traduki la'enhavon de ricevataj letero

j

Tiamaniere ia koncernaj signoj por la sarna esprimo estos malsamaj
,"

depende de tio, el kiu lingvo la esprimo estas tradukata (au — en Ida

parto do la vortaro: franca, itala au angla, ni sercas ci tiun esprimon),
sed la traduko en ciun el tiuj tri lingvoj estos la sama.

Oni ne povas diri pri R e n z i, ke li donas sistemon de lingvo

en tiaaspekto, kiel ni ordinare komprenas la lingvon. Li mem nomas
sian projekton nur ilo do interkompreno , sed en tiu aspekto la projekto

estis multe pli malperfekta kaj komplika, ol ec tia primitiva sistemo

75
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de universala skribsistemo, kia estis, ekzemplc, la «genigrafio» cle

M a t r a y a.

Nekonataj projoktoj kaj Necesas ankorau noti serion da laborajoj malpli konataj, kiuj rilatas

eldonafoj-dum la jaroj al la sama periodo. P. S t o j a n (
40

) citas kun demandosigno pazi-

(1882—1848) graiion de Le Harivel (1839]".).

En la j, 1840, kiel komunikas Kerckhoffs (
34

), aperis pro-

jekto de univcrsala cil'cra, skriba kaj parola lingvo «Phonarithmon»

de W. H c n s 1 o w e \ kaj pli malfrue, en la ;j. 1844, estis publikigita

skizo de aprioria sistemo de skriba kaj parola lingvo «Orbidaie» de

B a z i n 2
.

Lau la infonnoj el la sama fonto (
34

), la jaro 1842 estis atestanto

de apero de la unua ekstereuropa (en Ameriko) traktajo de S.
_

G.

Howe, dedicita al la problemo de internaeia lingvo 3
,
kaj fine skizo

-

provo de filozofia lingvo de E. Groves (
2
) estis eldonita en la j. 1846

en Dublin.

Al la jaroj 1832—48 P. S t o j a n
(
40

) rilatigas pazigrafiajn labo-

rojn kaj 4 librojn de P. Jo n a i n. Inter ili —-~«Pasigraphie» (183.7 j.)"

kaj «Hemi-Pasigraphie» (1848 j.). Tamen donante tiujn ci indikojn

P. Stojan iakauzeec ne komunikas la eldonlokon detiujlibroj^

nur mallonge konstatante, kc «nek Gout u r a t, nek Dreze n

konis tiun autoron».

Ni havas ankau informon, ke la fondinto cle ribelema religia sekto

«Sionskaja Yestj» (Ciona Ammciacio), pli poste ekzilita de la registaro

de Nikolao 1-a al Soloveckij monaiiejo, Nikolaj Sozontovic Iljin
celis krei universalan. lingvon 4

. No ekzistas pruvoj por tiu ei^iserto,

kvankam oni povas pensi, ke la religie-mistikaj ideoj de Iljin pri

«Universala frateeo» kaj liaj provo
j
prepari komunan alfabeton 5— povis

esti ligitaj ce li kun alia ideo pri universala lingvo:

E. Vidal (184.4) Malsame, kiel la plimulto de la projektintoj de artefaritaj lingvo
j_,

kiuj donis nur generalajn skizojn de la bazaj principoj , E. T. V i d a 1

en la j. 1844 publikigis detale kaj zorge ellaboritan projekton de uni-

versala analitika lingvo 6
, kiu prezentis

.

per si grandan volumon je

400 kun kelkaj pagoj. La analitika lingvo de V i d a 1
_

prezentasjper

si miksajon do. ciuj principoj de eifcraj, pazigrafiaj kaj i'ilozofiaj siste-

moj. La autoro mem diras ke en lia lingvo la ciferoj kaj literoj cstas

iom identaj.

La alfabeto konsistas el 33 literoj (en ilia nombro 13 vokaloj), en

gin estis enkondukitaj kelkaj ciferoj, ekz. 7, 8 kaj 9 por la diftongoj,

uj, ej kaj aj. La samaj literoj en certa konsekvenco, seel sen iu sistemo,

konformigas al difinitaj eifcraj signifoj.'

Pri la strukturo de tiu ci lingvo oni povas jugi lau sckvantaj rcguloj,

kiujn obeas la autoro:!. ciu vorto, konsistanta el unu litero, se tin

-

ci litero- konsonanto, estas pronomo, sed se tiu ci litero estas vokalo,

tiam la vorto cstas vcrbo, 2. ciu vorto el tri literoj, finiganta per i au

o — estas pronomo, per e — prepozicio, per 2 (legu — u) ail oe— ad-

verbo ktp. Tiamaniere la pronomoj mi, c i, 1 i, si en la lingvo

1 W. H. Henslowe, «The Phonarithmon», London, 184.0.
,

-
2 Bazin, «Orbidaie, ou lettres et.rnots eniinementpropres a constituer une langue

universelle», Lyon, 1844. : ,.,
. . , ;

:

\ ).:.,:- ;, ./

3 En «American institute of instruction*, Boston, 1842.

4 «Pravoslavnoje Obozrenie», 1867, t. XXIII — kaj rusa Enciklopedis vortaro

de JBrockhaus kaj Elfron, duonvolumo 59, pg. 153.
5 La artikolo de N. Iljin «Obscaja azbuka v prirode celovjeka», en gazeto «Ma]ak»-,

1842, vol. VI, junio.
6 E. F. Vidal, «Langu(r universelle et analitique», Paris, 1844.



•tie V i d a I estas: v, 6 ^(legu — r), g kaj d. La vortoj dividigas

je 20 fundamentaj klasoj. Ciuj vortoj de unu klaso komeneigas per la

sama litero. La unuaj dekdu klasoj plene rip etas la bazajn klasifikajn

dividojn, akceptitajn do Maimicux en lia pazigrafio. La ceteraj
'8 klasoj neeviteble intermiksigas kim la unuaj kaj nur ihalhelpas la

ekzaktecon de la klasifika sistemo de V i d a 1. La vortaro entenas

nur substantivojn, la aliaj partoj de parolo estas derivataj de tiuj lastaj.

En la j. 1847 James Bredshaw en Londono proponas kiel Bredshaw
universaian lingvon simpligitan anglan lingvon 1

. Simplig-pro,

Ne estas maiiriterese ekseii, ke rilate la reformitan anglan lingvon angtfa lia
:

Bredshaw havis siajn antauirintojn. En la libro de Harris 2

ni trovas noton pri la fama Doktoro Swift, kiu ankorau en la jaro 1711
prezentis al la lordo trezoristo de Anglio «Projekton de korekto, per-

fcktigo kaj gustigo de la lingvo». Analogiajn prqponojn, lau la sama
atesto cnhavas la skizo de mortinta en la j. 1787' L a w t h («A short

introduction to English grammar*).

La simpligo de la ekzistantaj lingvoj estas afero racia kaj utila.

Gi devas esti farata senintcrrompe kaj ju pli konsekvcnce kaj decideme
gi estas efektivigata— des pli bone estas, sod en tiu okazo la afero de la

lingva pcrfektigo restas afero nur de tin popolo, kies lingvo estas per-

fektigata.

En Anglio dum la lastaj jardekoj laboras speciala societo por pro-
pagando de simpligita ortografio «Simplified spelling society*. La laboro
de tiu ci societo sendube estas tre utila kaj fi donas .certajn rezultojn,

sed tamen tiu ci laboro ne prezentas por la angla lingvo perspektivojn
por ke oni akceptu gin en estonteco kiel lingvon internacian.

Parolante speciale pri la provoj simpligi la anglan lingvon kaj adap-
tigi gin al la. rolo de la lingvo universala, ni devas klare komprcni,
ke fakte simila provo estus ago kontrauprogresa kaj reakcia. Ciu popolo
praktikas certan lingvon, en kiu esprimigas kulturtrezoroj de tiu popolo
kaj servas kiel certa kulturiga instrumento por anoj de tiu popolo.
Ciu arteiarita sango povas koncerni nur la skriban literaturan lingvon

.

Provo reformi la parolan lingvon, uzatan de milionaj amasoj, estus
malutila kaj kontrauprogresa, car se tiu reformo efektivigus, t'iaokaze

vastajpopolamasoj.por certa tempo sentus gravajn genojn alkutimigante
al novaj formoj de la lingvo, kiun ili lernis dum sia infaneco. Sed ankaii
la provo reformi la. literaturan anglan lingvon estus ago kontraupro-
gresa, reakcia. Tiu reformo de la lingvo literatura (ne parola) devus
koncerni unuavice la ortografion. Kaj guste la angla ortografio ebligas
komprcni al internacia publiko la vortojn «corporation», «international»
k. t. p. Ce la reformo de la ortografio la vortoj «intemesnel» kaj «kor-
porejsen» restus ne komprenataj por la eksterlanda publiko. Tio kauzus
kvazau certan malproksimigon, izoligon por la angla lingvo, kulturo
kaj popolo for de aliaj lingvoj kaj lingvo-kulturoj , obeantaj la legon
de poioma sia internaeiigo.

Ciuokaze simila al tiu de Bredshaw sistemo de simpligita
moderna lingvo estas sendube pli altvalora ol la projektoj pazigrafiaj.
Sed, cc ne atentante la argumentojn de ni jus donitajn, necesas konstati,
ke ilia unuflanka gravitado al iu nacia lingvo ne donis kaj ne donas
al ili eblecon konkiri la popularecon ankaii ekster sia propra lando.

1
.
James Bredshaw, «A scheme for making the English language the internationa

language of the world», London, 1847.
2 J. Harris, «Hermes ou reeherches philosophiques sur la grammaire universelle»

traduit par Fr. Thurot, Paris, an. IV (1796), pg. CXVI
(
45

).
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Kaj en siaj propraj landoj tiaj projektoj estas konsiderataj kiel simpaf;

lingvo-kripligoj.

La projektoj de tutslava Estis provoj reformi ankau aliajn lingvojn. Al similaj provoj aparte-
liagvo nis ekzemple la projekto de S c h i p f e r — reformi la francan lingvon

(1839 j.).

. Nun ni pritraktu iom similajn provojn reformi la slavajn lingvojn

por krei — ne lingvon universalan, sed tutslavan. En tiuj provoj estas-

sentebla tute alia kauzo kaj gvidmotivo ol en la naeie' sovinistaj kaj

imperialismaj provoj simpligi kaj poste universaligi la simpligitajn

europajn ceflingvojn— la anglan, francan, germanan.

La slavaj popoloj ekster Rusio trovigis sub premo de aliaj nacioj.

Speciale peze tiun premon sentis la popoloj de iama Austrio — de Dal-
macio kaj Slovenio. Tiu premo ankorau pli fortigis pro la nacia divi-

diteco de la slavoj. Do, rezulte, inter la intelektuloj de tiuj popoloj

povis veni ideo, ke la slavoj, unuigitaj per lingvo konnma, estus pli.

rezistokapablaj kaj pli sukeesus en siaj bataladoj por nacia, kultura.

kaj politika liberigo. Provoj ellabori similan tutslavan lingvon estis

farataj jam delonge. Hi havas sian apartan' 'historion 1
. La unua el

tiuj provoj rilatas al la sama jaro, kiam aperis la unnaj de ni konataj,.

detale ellaboritaj: sistemoj de pazigrafioj — de Dal gar no kaj

de Beclier.
En la j. 1661 kroata pastro J. Krizanic, ekzilita Siberion,

kunmetis gramatikon de interslava literatura lingvo. P. S t o j a n
atestas ke tin ci libro estis eldonita en la sesa jardeko de la pasinta jar-

cento kaj ke ]a «Euski jezyk» de K r i z a n i c estas detale cllaborita

lingvosistemo
,
por kies bazo estis prenitaj lingvoj serbo-kroata ka|

rusa^ Blasius Cumerdei (Blaz Kumerdey) en la j. 1793

ellaboris sur la bazo de la slovena lingvo projekton de gramatiko por

ideala komunslava lingvo. Tiu ci projekto ne estis presita. G. S a p e I

(1744-—1807) ellaboris ankau projekton de gramatiko por interslava

skriba lingvo. P. S t o j a n
(
40

) enrubrikas la ellaboron de tiu ci

projekto sub la j. 1790. Trovigis ankau proponoj pli simplaj, kiuj prc-

vis akceptigi por la interslava literatura lingvo — lingvon rusan

(J u n g m a n n, Pogodin, Lam an ski).

P. S to j a n indikas ankau la rilatantan jam al pli malfruaj tem-

poj pluan nomaron de aliaj autoroj de la interslavaj lingvo-projektojr.

de slovako J can He r k e I» 2
(1826), de sloveno M a t i j a,

Majar 3 kaj de serbo P e t a r T o m i c (1885).

La sama komunikas pri ne konata laboro en lingvo angla (sen cito

de dato kaj loko), farita de K o p i t a r — «RegiiIar .Russian». En
la libro de D-ro I. P r i j a t e i j «Slovena literaturo» 4 en la capitro

dedicita al. iama slovena verkisto Barto lomej Kopitar
(1780—1844) ni povas cerpi rektan alud'on,ke la autoro de tiu ci libro

(Regular Russian) povas esti guste tiu B. Kopitar kaj la dato

de gia apcro povas esti fiksita ce la j.j. 1810—1820. kun la eldonloko —
Wien..

Kiel ni vidas, ciuj ci proponantoj devenis el n'acioj sudslavaj kaj.'

el slavoj subaustriaj.

1 Yidu «Revue Cosmoglotique». Budapest, 1912, N° 1, p. 12—13; A. Budilovic 5.

~«Obsceslovjansldj Jazyk na rja.du drugih jazylcov>>, Varaava, 1891,,kaj. lian «Ueber.die

litter. EinheitderSlawem, S: Petersburg, .1879. .'
;

:

;

'.;
:

.

'[[{
':

2 J. Herkel, «Zaklady Vseslovaiiskeho Jazyka», Wien, 1826. .

3 M. Majar, «Uzajemni Pravopis Slavjansld», Ptaha, 1865.
4 ,D-r Ivan Prijatjelj, «Slovonacka Knjizewnost», Beograd. 1920.
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Jam pro tute aliaj motivoj — nc de nacia liberigo, sed cle kreskanta

rusa imperialismo kaj nacia sovinismo estis prezentataj projektoj de

J ii n g m a n n
(
40

), Pogodin kaj L a m a n s k i rekomendantaj

akcepti la lingvon rusan kiel intcrslavan literaturan lingvon.

Se en la unnaj jarccntoj de sia ekzisto la idco de universala lingvo

trovis adeptojn solulojn inter la scienculoj kaj pensuloj, superigantaj La kresko dclaintcrcs

en la pensnivelo do ilia samtempa socio, ce la mezo de XIX jarcento por la problemoj de

ni devis konstati ciam pli grandigantan penetron de tiu ci ideo en ciam universala lingvo

pli kaj pli vastajn amasojn de la socio.

Seriozaj verkoj kaj notoj de aliaj personoj, ne autoroj de arte-

faritaj lingvoj, servas por tio kiel bona pruvo. La tranclingva traktajo

de F o n t a n a pri universala skribo 1
; la originalaj esploroj de C h.i

N o cl i e r 2 en la analizo de apartaj sistemoj de artefarita lingvo;

lia certeco pri tio, ke tiu ci lingvo, ec estante de tipo filozofia, nepre
'

venos kaj ekzistos; kaj ankail lia artikolo, pruvanta ke «la artei'aritaj

formoj, kulturataj de apartaj autoroj seninterrompe penetras en la

vivantan popolan parolon kaj iatempe ec akcelas la kreon de apartaj

dialektoj kaj jargonoj»; ampleksa capitro pri la problemo de raciigita

lingvo en la verko cle franca filozofo C h a r m a
(
7
); seriozaj artikoioj

en grava angla jurnalo 3
; opinio] de Spencer pri tiu ci problemo,

rerakontitaj de li en lia «An Autobiograph37» 4 (1843), speciale interesaj

pro sia energia kontraiistaro al la fleksi-sistemo de la eiiropaj lingvoj,

kaj fine, la vidpunktoj pri utileco de la estonta universala lingvo, «de

korektita, de unu el la piej bonaj», kiujn publikigis la fondinto de la

filozofia skolo de pozitivistoj — A u g u s t e C o m t e 5
,
— cio mon-

tras kreskon de la specifika pezo de la nova ideo.

Ec en Rusio de la epoko de Nikolao I. trovigis homoj, sekvintaj

la evoluon de tiu ci ideo. En la moskva biblioteko je la nomo de Le-

nin certa kvanto da libroj, traktantaj la problemon de universala lingvo,

estis siatempe ricevita el la biblioteko de V 1 a d. Fed. d o j e v-

ski
j

(1803—1869) verkisto kaj rimarkinda batalanto por la sociaj

ideoj de sia tempo. Kolektadi la nomitajn librojn, eldonitajn en diver-

saj landoj kaj en diversa tempo, estis eble nur pro posedo de certa sim-

patio kaj intereso por la en ill traktata problemo.

La kresko de la intereso al la ideo de universala lingvo estas klari-

gebla per la kresko de la bezono de tia lingvo kaj per tio, ke la esplorantoj

de diversaj formoj de universala lingvo jam preskau tusis la so j Ion de la

rekta solvo de la problemo — la konstruan formon de la lingvo, krcita

lau la formoj kaj modeloj de lingvoj naturaj.

De la individuecaj ciferaj vortarsistemoj, devenintaj el sekretaj

skribsistemoj kaj stenografio, tra la samgrade individuecaj filozofiaj

kaj empiriaj sistemoj de pazigrafio, provinte ciujn eblajn manierojn

por fari el pazigrafio lingvojn parolcblajn oni iom post iom forjetis

cion neakomodeblan, lernis penetri en la profundon de la lingvo-struk-

turo, kaj sin pretigis solvi la problemon: cu estas eble krei lingvon

filozofian, kin kontentigus ciujn mensojn, similus al lingvoj naturaj

kaj estus uzebla en la praktika vivo. La sekvinta jarcentkvarono estis

oferita por la fina solvo de tiu problemo.

1 A. Fontana, «De la pasigraphie», Marseille, 1850/
2 Vidu la artikdlojn de Ch. Nodier en «Bulletin des BibIiophiles», Paris, 1835,.

n-o 18:«De quelques langues artificielles».., «Melanges, tires d'une petite bibliotheque»

Paris, 1825 kaj «Notions elementaires de linguistique», Bruxelles, 1834 (
45

).
/

'

3 « Chamber's Edinburgh Journal), n-o 26—29, artikolo «A Universal language».
4 Vidu «Internacia Scienca Re^Tio», Paris, 1906,

'

N° 28, p. 128.
5 Auguste Comte, «S3>-st^me de politique positive*, Paris, 1854, tome IV, pg. 75-

—
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VI

LA PKOJEKTOJ EL LA PERIODO 1850—1880, ANTAUIKIN-
TAJ LA APERON DE VOLAPUK

-. Uhiversala lingvo estus komuria bonfarajo kaj forte akcelus.'." la imuigon kaj fratecpn de la popoloj. (El forgesita rezolucio de
'.--. la 2-a kongreso deT,I-a Internacio). .'•,,'

Sndre (1817—1866) ... Ankorau en la 3. 1817 lerneja instruisto en Soreze (Franeio) Jean
S u d r e decidis provi krei novan universalan lingvon, preninte por

giaj bazaj elementoj 7 bazajn muziknotojn, la samajn en la tuta inondo

kaj fakte internaciajn. Post dek jaroj, en la 3. 1827, sian ankorau ne

finitan laboron S 11 d r e prezentis por trarigardo al la Pariza Art-

akademio. Dum 4.0 kaj kelkaj jaroj pli li penadis plej zorge prilaboii

la terion, gramatikon kaj vortaron do sia lingvo. Nur en la jaro 1866,

jam 4 jarojn post la morto de S 11 d r e, estis publikigita lena lerno-

libro — vortaro de la muzika lingvo «Solresol» 1
.

El la muziknotoj, prezentantaj silabojn de la lingvo, estis kim-

metataj vortoj de la lingvo, gramatikaj fleksioj kaj fine — kompletaj

frazoj. La vortaro de Solresol estis kimmetita apriorie, sod gi ne estis

bazita, simile al la filozofiaj sistemoj, sur logika klasifiko. La vortoj

konsistis el 1, 2, 3, 4 kaj 5 silaboj, lau tio, cu ill estis formitaj per kom-

bino de 1, 2, 3, 4 ati .5 muziknotoj.

La kombinajoj el 1 kaj 2 muziknotoj faris partetojn kaj pronomojn:

si — jes, do — ne, re — kaj, mi — au, sol— eia, ktp. La plej uzataj

vortoj formigis el kombino de tri notoj: dorcdo — tempo, doremi

—

tago, dorefa — semajno, doresol — monato, dorcla — jaro, doresi —
jareento. Kombinajoj el 4 notoj estis dividitaj je klasoj, lau la komenca

noto; tiel ekzempl'e la k-laso «do» rilatis homon materian kaj moralan,

klaso «re» — familion, mastrumon kaj tualeton, klaso «mi» — agojn

:...:...;*. de la homo kaj liajn mankojn, ktp.

Kiam iu vorto estis verbo, tiam la nomo de la objekto, persono,

adjektivo kaj adverbo, devenanta de tin verbo, formigis per akcento
• sur la 1-a, 2-a, 3-a kaj 4-a silabo de la vorto.

• E k z e,m pie:

sirelasi — cstabli, fondi

sirelasi — konstitucio

siifilasi — konstituanta (konsistiga)

sirelasi — konstitucia

sirelasi — lau la konstitucio. -

' x Jean Frangois Sudre, «Langue musicale universelle par le moyen de laquellle

(apr^sseulement trois mois d' etude) tous les differents peuples de la terre.les aveugles,

les sourds et les muets peuvent se comprendre r6ciproquemeiit», Paris, 1866.



La ideo kontraua esprimigis per renversita ordo de la silaboj en la
koncerna vorto, ekzemple: misol — bono, solmi — malbono,.soltesi —
suprenigi (ascendi),_silasol — malsuprenigi (malascendi). Por transdoni'
lau la bezono per tiu ci lingvo proprajn nomojn kaj geografiajn tormi-
iiojn, cstis antauvidita la anstataiio de la

(

l'iteroj de alfabeto per apartai
notoj.

Per tin ei lingvo oni povis skribi, paroli, oni povis ludi gin per in
nmzikmstriimentch Por la siirdomutuloj kimlaboranto de Sudre.
V i n c e n t G a j e w s k i ellaboris spceialan sistemon de la man-
niovoj, donantaj alfabcton de Solresol por siirdomutuloj. Fine, la sep
fundamentaj koloroj, egaligitaj al respektivaj rauzikriotoj. donis la
eblecon de kolora kaj luma signalado en tiu lingvo, au dc'tcle"rafio.
kiel oni gin tiam nomis. ." °

• '

Sudre dum duonjarcento traveturis la tutajn Francion kaj Ang-
lion, propagandante sian lingvon. La .Instituto de Francio — supera
se-jenca institucio de la lando — kvarfoje (en la jaroj 1827, 1833, 1839
kaj 1858) formis komisionojn, konsistantajn ec el tiaj scieneuloj, kiel
Arago kaj E. B u r n o u f

', kiuj ekkonis la laborojn de Su'dre ''

kaj donis pri ili favorajn konkludojn. La franca generalstabo (mafsalo
Sou 1-t.e) kaj miiitsipa supera komandantaro rekomendis la enkon-
dukon kaj parte ee enkondukis la ellcrnon cle signalaj kaj lumaj kombi-
najoj de Solresol en la. franca armeo kaj siparo.

Al S u d r e esprimis siajn simpatiojn kaj lin instigis VictorH u g o, A
:
L a m artine kaj A 1 e k s a n d r o IIumbold t.

En la j. 1855, ce la tutmonda ckspozicio li estis premiita per 10- 000 fran-
koj, ce la Londona ckspozicio de j. 1862 — per honora medalo. S u d r c
estis -enkondukita al la kortego de Nappleono III. Ankarau mm prernio
je 50 000 frankoj estis al li aljugita pro la raporto de generate Mar-
bet (1839), sed gin li neniarn ricevis.

,v.

Post la morto {le Sudre lia edzino daurigis la aferon. cle sia eclzo.
Si fondis en Parizo societon por propagando cle Solresol. En la j. 1886
aporis nova eldono cle lernolibro de Solresol. La fiio de V i n"'c e n t
G a

j e w s k i, B o I-e s 1 a w G a jews k i en la j. 1902 publikms
gramatikon de la mnzika lingvo.

Solresol posedis gravajn avantagojn kompare kun la pazigrafioj
kaj filozofiaj lingvoj. Gi estis pli simp.la oi la filozofiaj sistcmoj. Gi.
estis jam parola lingvo. Seel tamen gi havis ankaii grandan malavanta-
gon — gi^ne estis pli faeila, sed multe pli malfaeila ol iu el la naciaj
hngvoj. Gi estis ai ili fremda Ian sia spirito kaj- konstruo. Oni clevis
lerni gin de la komenco parkerc. Tute senbaza estis la aserto, ke ellerni
Solresol oni povus sen aparta penado dura ne pli ol tri monatoj. La
ebieco de gia apiikado estis limigita jam. pro la 7 silaboj-notoj en la
lingvo. En gia praktikado ofte sin memtris malordigoj kaj malresulajoj.

La umia en la vico do la projektoj filozofiaj, kiuj lauforme^plipro- b. Sctos-Oeij»rS*
ASimigis al la lorrnoj de 1' okzistantaj Imgvoj staras la sistemo de pastro (1S45—1^5}
S o to s-0 c h a n cl o. La kreo do tiu ci sistemo' rilatas la jaron'1845( 8

).
La hispana originate a-peris en Madrid en la j. 1852 L

, la franca traduko
ae Touzc, en Parizo — en la j. 1865. F e r r a r i tamen rilatisas
U unuan eldonon de tiu ci projekto al la j. 1848

(
31

) ;
sed gi ne estas

al ni konata.

P. S t o j a n (*°) konstatas, ke la libro prezentas represon de 5 arti-
koloj cle l'aiitoro el «E1 Heraldo» cle la j. 1845.

C;i<: ^Bonifacio Sotos-Oclmndo:,j;Pxoyecto v ensavo de una len<ma universale ^ ed ' ' : ' '
' :

'^
^ladr^is^:.;;/;:'^;.,^.;,;':'-".; . :\ v-.\ :;. .... •.-.".''. ".• - ,. ''"^v.V-' .—,:' ^vO/—:-;/,;'.-

;4> ; 1; Histofio de mondolingvo :;:'..' ••'.'' :'
' ' ;

." "'". '.-."' ' .'.''. J
".''"; '.•.'' .;';.' ' ^£:

;!

;

'



La ideo krei universalan lingvon naskigis ce
V S o t o s-0 chando

jam en lia maJjuna ago, kaj li vidis sian taskon en «starigo de plena
konformeco inter la natura kaj logika ordo de la klarigitaj cbjektoj

kaj la aliabeta ordo de la vortoj, uzataj por la esprimado». Al sia lingvo

Sot o s-0 c ban do inklinas atribui rolon de lingvo belpa kaj pre-

cipe por seienculoj kaj'korespondantoj.

Diversaj speccj de la vortoj estas distingeblaj lau ilia fina litero.

La gramatiko estas simpla kaj skema. La vortcj estas konstruataj lau

la.tipoj el sistemo de Dalgarno kaj de aliaj filczofiaj sistemcj,

sur la bazo de malascendanta klasifiko de la idecj. Ce tio rezultigas

jena malascendanta ceno: A— materiajoj neorganaj, Ab -— materia

j

objektoj, Aba — simplaj solidajoj,
t

au elementoj kaj pine — Ababa
— oksigeno, Ababe — hidrogeno, Ababi — azoto, Abaca — telnrio ktp.-

La lingvo 'de S o t o s-0 c h a n d o estis sendnbe lingvo, sed ne
nur lingva transformajo.de pazigrafia sistemo. Tamen memori ci tinn

amason da similaj sonoj kaj vortoj ne estis eble.

La socia oficiala situacio.de pastro chando, estinta eduk-

into de la rega familio, scienculo kaj politikisto (.®), la cletala prilaboro

de la projekto — donis al la nova iingvo ioman disvastigon. La unua
lau la tempo, se ni ne konsideru la pazigrafian sistemon de M a i-

m i e u x, lingvo de Sot o s-0 c ban d o dum.la periodo de la j. 1852

gis 1865, disvolvis realan propagandon: donis 6 lernolibrcjn kaj librcjn

al gi dedicitajn en liispana lingvo kaj'tri tradukojn de tiuj librcj en la

lingvon franca. La pariza'jurnalo <<Tribune de Linguistes» en la j. 1859
enliavis tre laudajn recenzojn pri tin ci lingvo. En la j. 1861—1864 fon-

diginta Societo por tutmonda lingvo aperigis sub la redaktado de Lope
G i s b e r t sian «Bultenon» (2 vol., 480 p.), sed peste la movado ko-

mencis malvigligi. En la jaro 1862 Sotos Q c h a n d o publikigis

«Nomenclatura del reino vegetal»; poste sen mentro de jaro ankorau
aperis lia «Apendice sobre nomenclaturas cicntii'icas», 16-paga brosuro

f

kaj la agitado por tin lingvo sajne cesigis.

Aliaj egalvaloraj projektoj cleturnis la atenton de tiu ci inventajo.

Pluan fojon montrigis, ke ec la plej perfekta filozofia sistemo indivi-

ducce ellaborita ne povas gajni praktikan akcepton de tia nombro da
aliaj individueoj, ke gi (tiu nombro) garantiu vere praktikan ekuzon

kaj disvolvon de la lingvo. En la j. 1885 V i n a v orde-y Do m i-

n e ck 1 aperigis en Madrid la iastan libron,' dedicitan al la lingvo

de Soto s-0 chando..
Letclller Scienculo-lingvisto C. L e t e 1 1 i e r en la jaro 1852 komencas

552—1886) serion da siaj publikigajoj, dedicitaj al detale priiaborita projekto de

filozofia sistemo de internacia konvencia lingvo 2
. Li estis la unua

vautoro, akceptinta por la nomo de sia lingvo la vorton «internacia».

En tuta vico da dikaj volumoj kaj apartaj brosuroj, jsldonitaj en Caen

(Francio), gis la jaro 1886', la autoro daure evoluigis sian sistemon.

En la bazon de gia konstruo Letellier metas jenan tezon: «La

literoj au signoj, el kiuj konsistas la teoria vorto, devas montri certan

analizon de la ideo, kiun pretendas doni tiu ci vorto». Ciu vorto en la

#ezulto de tia tezo devas konsisli el -literoj,, difinantaj gian Ickcn en la

logika klasifika sistemo de la ideoj kaj konceptoj de L e t e 1 1 i e r..

1 Vinaverde y Domineck, «Compendio de la lengua de Sotos-Ochando», Madrid,,

1885.
2 C. Ai Letellier, «Cours complet de langue universelle, offrant en nieme temps

une methode facile. et sure pour apprendre et pour comparer en quelques mois toutes

les litteratures mortes etvivantes», Caen, 1852—1855,4vol.



ispaiiaj

(1852)

Lau sia -konstruo la lingvo cle L e t e 11 i e r ne estas pli bona ol
aliaj filozofiaj projektoj kaj gi posedas kclkajn, komunajn alciuj ili,
mankc jn. Kiel karakterizan rcbuson el la sistemo de L e 1 1 e 1 1 i e i .

mi citu la vorton vag: v signifas aclverbon, a — jeson, certigpn, o— i n
absolutan, kaj entute: vag estas adverbo de absoluta jeso° certi^o, tio
estas: jes. Eble tiaspecaj rebusoj havas sian edukan' valorem, secHamen
ellerni kaj simple memori la vorton «jes» estas ciel pli facile, ol sin turni
al tiaj «seiencaj» konstruoj de la plej elementaj ideoj.

La kompleta lernolibro de la lingvo, en 4 volumoj enhavis 1984 pa-
gojn. Jam el tio farigas evidente, ke tiu ci «internacia» lingvo per sia
komplikeco kaj malfaeileco superis ciujn lingvojn «naeiajn», natural n

Samtempe kun la projekto de L e t e 1 1 i e r, en la sama jaro 1852 La
<

apens en Hispamo projekto de in Pedro Lopez M a r t i n ez 1
'
~*

stimuli ta versajne per analogiaj vc-rkcj do S o t o s e li an d o'
Lau informoj el Hispanio oni povas konstati, ke tiu autoro restis gene-
rale nekonata 2

.

P. Martinez decide rompis kun la tradicia s e r c a d o de
lingvo filozofia kaj celis konstrui simpligitan aposteriorian lingvon
La vortojn por tiu ci lingvo la autoro prenas precipe el romanai linWoi'
sed kun certa almikso de vortoj, devenantaj el lingvoi sennanaf Ti
gramatiko de tin ci projekto, malgrau gia ciuflanka aspiro por simpleco
restas tamen sufice komplika; ekzemple la verbaj formoj varias lafi
la tempoj, nombroj kaj personoj. Jen ckzemplo de vortderivo: m a n o—
viro, man a— virino, mane — homo, m a n e s — homoj

Jen komenco el «Telemako»: Calipso no posei consolar sen' da be
partite da Uliso. I\

T
a lie aflitio,- la san trobei infclise da eser inmortal »

In anonmia D-ro L., en la jaro 1853 en Berlino projektas la simp- La simpllgita
iigon de germana lingvo destmota por la rolo de lingvo univcrsala *. germLI (18
La baza] korektajoj de la germana lingvo, lau la projekto de D-ro L
celis reguhgon de.la crtografio, forigon de majuskloj eo la snbstanti-
voj kaj simphgon de la gramatiko. Sed pro eio tio clevis rezulti&i nur
knpligo de la germana paroimaniero kaj ncniagradc tiu lino-vo ^rmdwi
estus fangmta pli facile akceptcbla por aliaj nacioj, Mel lingvo tut-
monda*.• to

La kritikaj rimarkoj faritaj de ni rilate al provoj simpligi la aiialan
Imgvcn (v.p. 7 <)— konservas sian forton ankau por' ciui similai provo i—

- simpligi la germanan lingvon. J

La anonima autoro D-ro' L. estas D-ro Lichte-n stein ]-u
samjare (1853) en Breslau eldonis alian libreton, defendantan ideon m-i
simpligo de germana lingvo 5

.
*
"

^

En la sama jaro 1853 Ramboss.o n en Parizo publiki^s wo-
jekton de umversala sistemo de gestolingvo kaj skribo 6 En la iaro 1858h fans en la Pariza societo de sciencoj kaj artoj bone bazitan prcWn
kial, lau ha opinio, lingvo universala ne povas esti parolata. La pro-
3
ekt0 de R a m b o s s o n .estis logika kaj praktika kompletigo de la

BaraLedJ°1852
PeZ^^^^ ° ^'^ *° lengUa miversal»> S™ ^car de

" » «Progreso» Paris,. 1909 afigusto n-o 18, pg. 363, kaj ankati ce: Werner-Fran-stodter, «Die Internationale Hifsspraclie», Husum, 1910 (
47

)

vvtrner *rau
3 Dr. L., «Weltdeutsch», Berlin, 1853.

\
Kaxl Lentze, «Die Weltsprache», Leipzig, 1886, pa£. 16—17 (u\

Bresla?,

r

i8^9
nStem

'

<<Pasil°gie oder Woltsprach», Breslan, 1853; 2-a eldono

-

« Rambosson, «Langue universelle, Iangage mimique, mime et ecrit develop-ment philosophique et pratique», Paris, 1853.
^nb,,ucvuoppe

Rambosson, «Discours sirr la langue universelle», Paris, 1856.

pro'Jekt.©.':

lingvo
581 ; ; ::

Eambosson (18:53)

n

nn



T

idooj, kiujn eldiris, en la komenco de la jarcento, S i c a r d kaj kiuj

estis subtenataj de T r a c y kaj Laromi g uier e. Kronie, li

clpensis alfabeton por transskribo de la koncernaj gestosignoj.

,a intern acia lingvista
* Kiel montrilo, atestanta la kreskon de atento al la ideo de universala

societo (1856—1858) 3jngvo, estis ti'u fakto, ke la fondita en la j. 1858, en Francio, Interna-

cia lingvista societo, celinta interalie reformon de la franca ortograiio,

clektis komitaton el 23 personoj
(
8
), al kin gi komisiis prilabdri la p.r-o-

jekton de aprioria universala lingvo.

Tio estis jam fiksa signo, ke kroni apartaj izoluloj pri la problemo

cle lingvo universala komencis okupigi jam certaj kolektivoj, ke ansta-

tau individua solvo de la problemo oni komencis jam serci por gi kolek-

tivan solvon.

La unua raporto al la societo pri universala lingvo estis farita en gi

la 3-an de julio de j. 1856. Vere, el tiuj klopodoj'rezultis nenio, car la

lingvista societo de la unua momento akceptis vidpunkton subteni la

filozofiajn sistemojn, kaj la artikoloj — raportoj de Casimir
Heivricy en «Tribune de Linguistes >>

J en la j. 1858, enhavantaj

resuman raporton de la komitato, estis la lasta resono de tin ci entrc-

preno. Sed.ec la iniciato mem de la jurnalo estis en certa grado tre ek-

zempla. La lingvista societo intends, pere de tin ci jurnalo «disvastigi

inter la liomoj la ideon de universala lingvo, kics bezono komencis eie

esti sentata; priesplori la bazojn de tiu ci lingvo, grupigi giajn.clemen-

tojn kaj prcpari la vojojn por gia firmigo».

'La komitato, formita deja societo, formulis la postulojn, prezenta-

tajn por universala lingvo. Gi unuvoee akceptis, ke«tiu ci lingvo deyas

• posedi scienean karakteron . kaj samtempe esti klara, simpla, facila,

racia, lcgika, filozofia, rica, eufonia kaj elasta, Itapabla por la plua

evoiuo».

Estis evidentc, ke neiiiu el la antikvaj kaj modcrnaj lingvoj pose-

das samtempe ciujn tiujn kvaiitojn kaj kontcntigas ciujn tiujh kondi-

eojn.'Pro tio — la mortintaj kaj naturaj lingvoj rezulte estis unuvoee

rekonitaj kicl maltaugaj por plenum! la rolon de universala lingvo.

Post tio la komitato transiris al esploro de la problemo, cu neestus

ebie akecpti iim el la plej disvastigitaj kulturaj vivantaj lingvoj, gin

pliboniginte, riciginte kaj farinte en gi konformajn sangojn. Tia vid-

pimkto'liavis kelkajn adeptojn, sed la. komitato generale venis^ al la

konkliido, ke iiaspeca vidpunkto havas nenian valcron. car «la lingvo,

tiamaniere perfektigita, farigus ncrekonebla kaj kune kun tio, restus

malracia, neloglka, arbitra kaj malfaciia*.

Restis mrielekton inter la sistemoj-dc lingvo aposterioria, konsi-

stanta el partoj kaj fragrnentoj, radikoj kaj soniraitaj vortoj, prenitaj

el diversaj mortintaj kaj vivantaj lingvoj, kaj de lingvo aprioria, t. c.

konstruita el ndvaj" clementoj. La komitato akceptis la deeidon, ke

ciuj sistemcj apesterioriaj estas «malbonaj» car la naturaj lingvoj «kon-

formigas ne al la nana state de science], sed al primitiva kaj embna

stato de la civilizacio».

No venis ankorau al la seienculoj-iingvistoj la kompreno, ke lingvo
' mem estas produkto de certa socio kaj kiel tia ~~ nepre devas respeguli

la pasintajn periodojn de la liomara evoluo. La komitato celis krei ling-

von modernan, tute libcran de iu ne racia — kvankam historie nccesa^--

hcredajo. Tial gi vocdonis «por la kreo de nova aprioria lingvo. Tin

racia lingvo devis esti nomenklaturo. samsenca al la universala klasi-

fika sistemo. t, e. ties — filozofia*. Poste la komitato submetih

scTribune de LiiiCTistes»yParis , 1858;, We annee v pp. 17"30v 65^105, ^9 --169;
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a), kritiko ciujn al gi konatajn sistemojii de artefarita lingvo. Gi esplo-
ris la projektojn de D a 1 g a r n o kaj -Wilkins, la «ridindan
projekton -de cnc,iklopedio» (Faiguet de Villeneuve), kiu •

estis lau gia opinio nur «komika kripligo de la franba lingvo», «ia iunmn
seriozan kaj praktikan projekton» de Delorrael, la «tute konfor-
raajnjil la principoj do universala lingvo* pazigrafiojn de Mai'mic ifx
kaj Hour w i t z: projekton de Le M e s 1 — «la plej bonan teo-

rion de la lingvo, el la publikigitaj gis nun, tutc konforman al la bazte-
zoj de la komitato»; la projekton de Vidai — <?kuragan plagiaton
de la pazigrafia sistemo de M a i m i e u x» kaj projektojn de kelkaj
aliaj autoroj. '

Lajkomitato esploris ankaii kelkajn proponojn de siaj propraj mem- La pi'ojekioj, -pi-ezeu-

broj. Gi donis katcgorian ncan verdikton por la vidpunkto de Lete 1- * ita
S a!

t

Ia
.

^«?vista
I i e r 1 el Amiens, kin opiniis ke la primitiva lingvo estis lingvo kelta

Societo

kaj tial pretendis trovi la vortsenc.on per k.disigo de koncerna vorto
je literoj. Ekzemple: chat (kato) — bc-sto carina kaj amuza, rat
(rato) — besto malgracia kaj grincanta. La komitato je la dua fojo donis
raalaprobon pri la opinio de'sia membro . V ai 1 1 a n t el Bukaresto
(lau S t o j a n

(
40

), 1840—1858 j.?), kiu pensis, ke <<universala lingvo
ekzistas, ke oni devas nur elpreni gin el la internac.iaj elementoj kaj
radikoj de la ekzistantaj lingvoj», t. e. pri la opinio, kiu estis esence
kontraiia al la baza dirckto de la komitato. La saman verdikton rice-

vis iu G a g n e por sia aposterioria sistemo «Monopanglotte 2
».

La lastaj projektoj, esploritaj de la komitato, estis tiuj de L e t e 1-

1 i e r el Caen kaj de S o t o s-0 c h a n d o. La dua ricevis la pre-
feran opinion, car gi «kon.formigas al la ideoj de L e M e s 1 kaj de

'

la komitato kaj superas ciujn aliajn projektojn». Tial, en atendado
de io pli bona, la komitato decidis labori, akcelante«gianplibonigon,

; popularigon kaj agnoskon».

El raportoj de la komitato vidigas, ke gi intencis krei tian lingvon,
kiu — lau la vortoj de Soto s-0 chando — donus al cluj gin
' lernantaj samtempe bone analizitajn sciojn.

Malgrau Gia, la estontaj vojoj de la evoluode universala lingvo cit. Kenouvie? (18 55)
iom post iom pliklarigis. Samtempe al la laboroj de la komitato de la

Lingvista societo kaj ec antau ci tiuj laboroj, donis sian opinion pri
la prcblemo de universala lingvo konata franca filozofo Charles
K enouvierl

K e n o u vier kiare antauperceptis la vojojn de la plua kro-
laboro por universala lingvo: «la lingvo universala devas esti lilozoi'ia

lau sia programo, empiria lau sia vortaro,, t..c. gia vortaro devas esti

prenita el la lingvoj vivantaj». Per tiuj kelkaj vortoj C liarles
Renouvier signalis la bazajn vojmarkojn por la pluaj esploroj
kaj aspiroj pri la universala lingvo.

Post li George Edmonds en la jaro 1856 en Londono, g. Edmu»ds (IS 56)
• eldonis sian skizon de universalaj alfabeto kaj gramatiko de lingvo,

bazita sur klasifiko de ideoj 4
.

P. S t o j a n C
i0

) registras jenan Jibron fconcernantan internacian stenografion
de tiu projektanto — C. Letellier, «AppIication de la theorie du langaae que
donne naissance '< la langue universe lie... », Paris, 1855.

2 Lau P. S t o j a n
(
i0

) aperis libro: —- «P. G a g n e, «Monopari£-losse, langue
•„ tmiv.», Paris, 1858. - ,• '.'';'

.

'

'"
"

.

"
-

""

3 Ch. Renouvier «La revue nbilosophique et religieuse», Paris, vol II p.
o6-85 (avut, 1855),

4 George Edmonds, «A universal alphabet, grammar, and language, comprising,
a scientific classification of the radical elements of discourse*, London—Glasgow, 1856.

I- ,- ; '

:

' •
,

;
'..': ':

~
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I-L Parrat (IS 58) Alia projekto dc «sinipligita lingvo» estis piiblikigita en la j. 1858 (
34

)

de H. Parrat 1
.

F. Drojat (1857) La sistemo do universala alfabeto de ideoj estis proponita de

Dr o j at en la j. 1857 en libro sub titolo «Origina ideala alfabeto de.

cmj lingvoj de la mondo 2
.»

I)e Rudelle (1859) En la
1

j. 1859 L u c i e h d e Rude 11- e publikigas sian noyau
'"""

- skizon de'aposterioria lingvo «Pantos-Dimou-Glossa», konstruita sur
.

la bazo de la lingvoj latina, romanaj kaj greka 3
.

Simpla, racie kunmetita gramatiko estis sendube granda pluso

de tiu ci lingvo. En multai detaloj giaj formoj estas similaj al la samaj

gramatikaj formoj de la p'osto aperintaj aposterioriaj projektoj. Rilate

la vortaron de tiu ci lingvo, estas rimarkinde, ke pro la alfabeto, m'al-

simila al la normala latina alfabeto, la apartaj vortoj akiris kadukan

kaj malfacile rckoneblan aspekton, ekz.: akvo (latino: aqua) — ako,

kvaiito (fiance: qualite) — kalitato. Pri la ckstera aspekto de la lingvo

de d e R u d e 1 1 e oni povas jugi 1 ait la citita de la autoro traduko

de la unua frazo el «Telemako» (de Fenelon): «Potere ni konsolar dsam

Kalipsoa dol eksito did.
Ylise.».

r 11 *-r m^—i$
:

"<n En la jaroj 1859—i860 aperis «Gavlensografio» de Gablenz,
baoici.-z (i*o. - » }

transformita de H j e gayiensolalio, t. e. je lingvo parola4
. Gia vortaro

kaj ankau la gramatika.j elcmentoj konsistas precipe el unusilabaj

sonoj. Aparta alfabeto kaj slosilo de la lingvo, km estis prilaborita

por 33 lingvoj, devis servi por tradukoj en la lingvon de Gablentz
kaj same por tradukoj el gi.. La elpcnsajo de Gablentz montras

certan komprenon pri la spirito de la lingvitstiko, gi estas profunde

pripensita, sed rnalvera aprioria elirpunkto ne donis al la gavlenso-

grafio eblecon famigi kaj enliistoriigi per siaj sukcesoj la nomon de

gia atiioro.
'

;

a|ie paic (J85g) En la j. 1859 M. P a i c, el Zemun (Kroatio), eldonis sian ciferau
'

"'

pazigrafion kaj kune kun tio sistemon de sona lingvo5
.

La gramatika parto de la libro estis prcsita en lingvoj germana,

franca, serba, greka, hungara.

En tiu ci sistemo estis. uzitaj senescepte nombroj (
16

). La nombroj'.

-

de 1 gis 999 signifis la gramatikajn formojn, kaj la numeroj pli grandaj

ol 1000 — pazigrafiajn signojn por ideoj kaj konceptoj.

La kunigatai ideoj estis signitaj per la signoj de pluso au minuso,

ekz.: 3243 aceto-vendo. 3243+10—acetanto, 3243+101— acetanto,]

ktp. El sia pazigrafio M. P a i c formis paroleblan lingvon tiamanicre,

ke'li anstatau la ciferoj metis literojnkaj anstatau la plus-minus-signoj—

literojn in au n; ekz.: 3243+10—acetanto — fegimanos, 3243+20—

acetantino — fegimenos ktp. Estante facila lau la strakturo de sia

gramatiko, tiu ci sistemo, simile al ciuj aliaj sistemoj dc ciferaj pazigra-

fioj, poseclis mkorekteblajn mankojn pro la unuformeco kaj malfacila

memorebleco d; siaj vortoj.

1
I-I. J. F. Parrat, «Langue simplifies, Porrentruy, 1858.

2 Francois Drojat. «La maitresse clef de la tour de Babel. Alphabet primor-

dial, phonetique, graphique ideal de toutes les langues du globe», 1857.
,

_ _

3 Lucien de Rudelle, «Pantos dimou-glossa (ou Cosmoglossa), grammaire primi-

tive d'une languec mm.une», Paris, 1858. _ ,
:.,.:

4 H. v n G a b 1 e n s, «Sp :acbwissensebaftlio>e Fragmentez: 1 Deutsc.;er

Sc
1

liissdl zur Gavlensographie unci Gavlensoplionie oder Gavlensolahe», Leipzig,

1859—1860 (
48

).
(

'

•

. is * -> 1 a
Lau Stojan (

40
j en la 3. 1865 en Dresden aperis nova eldono de la venco de

Gablentz.
c ,
.< v

"
:

: r<7-
1
""

5 Moses Paic, «Pasigraphie mittelst arabischer Zalilenzeiclien», bemlin (Zemun

1859
(
48

>. kaj liaj:

«System eincr Universalsprache», Wien, 1864 (
48

).

«Pasilalion und Pasigraphion» , Paris, 1864.



Al la sama tempo rilatas la pazigrafia sistemo de Sunderwa II SunderwaU (1882)

_
el Svedio, kiim citas Einstein (

16
). Pli guste'la aperjaron de tiu

ci sistemo montras B o 1 1 a c k (
10

), datumante gin per la j. 1862 kaj
!. P. S t;

:

o j an, datumante per la j. j. 1840 kaj 1872. Giaj detaloj ee

j

ni mankas.

j ,
Oni devas citlankorau projekton de cifera lingvo de D-ro Yer d u1

, ; Yprdu (1859)

|

en km, simile al la sistemo de P a i c, la respektivaj ciferesprimoj estis -

i transponeblaj je lingvo sona.

! P. S t o j a n
(
40

) konsideras tiun alitoron identa kun.A. d e V e r-

; t u s, vieprezidanto de la historia kaj arkeologia sosieto en Chateau-

|

Thierry, kin eldonis en la j. 1868, treege originalan projekton de «luna

j

ideografio».

I
Ni konas nur la duan eldonon de tiu ci libro 5

. La unua luksa

i eldono, dcdicita al la klerigministro de Francio, ne cirkulis en la gene-

|

rala vendado. La aiitoro celas pruvi, ke preskaii ciuj ideoj kaj kon-

j
ceptoj en 6iuj ekzistantaj lingvoj originis el elemsntaj impresoj, -

|
ricevitaj de la luna disko, gia formo, aspekto, koloro ktp. Generate tio

j

estas nur skizplano pri la kreo de lingvo, sed ne detale prilaborita

projekto. La figuroj por la lunaj fazoj: © (novluno), c (la unua kva-

ron o), o (plena luno), 3 (la kvara kvarono), estas de li uzataj por

transdono de apartaj ideoj kaj ankau por la liter oj kaj sonoj.

Okaza, tamen tre valora laii sia profunda pripensiteco estas la rila-

tanta al la sama tempo skizo de la programo por universala lingvo,

farita de rusa diplomato kaj scienculo A u g u s t o G r im m.
La ideoj de Gr i in m estas.alnikonataj ne lau liaj verkoj, sed lau a. GrljuHi (1860)

unu lia letero el Konstantinoplo, datita la 10-an de januaro 1860 (
s
) (

24
).

La valoro de'tiuj ideoj, restintaj nekonataj al la plimulto de la samtempu-
loj kaj aspirantoj de r.universala lingvo, sin trovas en la escepta ekzakteco,

montrita en la starigo de tiuj principoj, kiuj devus esti konsideraitaj ce

la konstruo de artefarita universala lingvo. >
v -

Sed Grimm ne povis penslevigl gis la kompreno de la natura

esenco de internacia aposterioria lingvo. Liaj ideoj estas ideoj por

lingvo de miksita tipo, simila al la lingvoj naciaj, konstruita sur la bazo
de latina lingvo, sed kun apriorie racionaligita vortaxo kaj gramatiko.

. En la sekvinta tempoperiodo laii tiuj icleoj estis konstruataj Volapiik

kaj aliaj al gi similaj lingvoj.

En la j. 1862 la artikoloj de S. P. A n d r e w s kaj de E. B. g. p. Andrews (1862)

F r e e 1 a n d, dedicitaj al problemo de internacia lingvo estis publi-

kigitaj en Ameriko, en novjorka jurnalo «Continental Monthly» 3
.

Trovigas informoj, lau kiuj S. A n d r e w s ec prilab oris projekton ,

de aparta lingvo «Alevato» 4
.

'

,

La fama itala matematikisto G. Bella v-i t i donis en la sama
,

tempo traktajon Jipri la problemo de universala lingvo 5
.

En la sama jaro 1862 publikigis de Lauture en Parizo hipo- © e laratrare (1862)

tetikan (hipofceze bazitan) gramatikon de aprioria analitika lingvo 6
.

'

1 Dr. Verdu, «Essai sur une nouvelle numeration parlee appliquee a un projet

de langue universelle», Bordeaux, 1859.
2 A. de Vertus, «La langue primitive sur T ideographic luriaire. Principes des

idioms anciens et modernes». Chateau-Thierry, 1868 (
4S

).

3
« Continental Monthlp, New York, 1862, n-oj 5 kaj 6.

4 «Rivista della Lingua Internazionale», 1909, n-oj 4 kaj 5.
5 G. Bellaviti, «Pensieri sopra una lingua universale esu alcuni argumenti ana-

loghis>, en «Memoirie del instituto», Veneto, 1862.
6 De Lauture, «Grammaire du telegraphe, lu^pothese d' une langue analitique&j

Paris, 1862.



K&aasfcriptaj i^ojekioj P. E. Stojan (
40

) citas ankorau kelkajn aliajn, nepublikigitajii

(1S.50—-1S62) projektojn, kiuj rcstas al ni nekcnataj kaj kiuj estis versajne ligitaj al

la labqroj de la Lingvista societo, nome tiuj de: G a u t i e r — 1852,

Deschaux — 1858 kaj Silb.erraa n n — 1858 el «College

de Frances. La sama P. Stojan
(
40

) citas ankau nekohatan autoron

J. Gaugengil (1860 j.).

'

-

Kecesas, ke ni notu ei-tie ankau la manuskriptan projekton (
47

)

de Karl Rossi er el Altenburg, kin estis trovita inter la paperoj

de-la mortinta en la 1929 j. csperanto-pioniro en Odessa V. G er n e t„.

Tin ci manuskripto rilatas evidente al la j. 1862. La projekto prezentas.

rimarkindan apcsteriori.an escepton inter la aliaj tiutempaj projektoj.

Gi prezentas modernigon de la latina lingvo. Ni citu ekzemplan 'tekston.

de tiu sistemo: «M6rta silenziiim in imperial kastro. Caskunum koven-
eat assiatos nt lor sovia set vicine. Grandim parte da civion et soldato-

> mm garda abandonat orly matinon ses pestam su bastieno» (Morta si-

lento en imperiestra tendaro. Cio konvinkigas la siegatojn, ke ilia

savo estas proksima. Granda parto de la civitanoj kaj cle la soklata

gardo lasas frumatene siajn postenojn sur la bastionoj).

Tiu sistemo estis ne pli malbona kaj rilate al kelkaj sistemoj ec pli

bona, ol la modernaj sistemoj de la raeiigita latina lingvo.

Apud la sistemoj filozofia j — dauris aperadi tuta vico da sistemoj

de imiversala skribo-pazigrafio.

S~ tU> Mas (1SG8) Si nib aid ode Mas, hispana scienculo kaj diplomato, pu-
. blikigis en la j. 1863 sian sistemon de idea.le harmonia pazigrafio el.

2600 sign oj, laii siaj formoj rememorigantaj la muziknotojn 1
.

- Krom la bazaj signoj, esprimantaj la ideojn, de M a s utiligis

apartajn aldonajn signojn, kiuj estis skribataj sub la cefaj signoj kaj

kiuj difinis la koneernajn gramatikajn formojn: genron,. nombron, per-

sonon,
.
tempon, modon ktp. La pozicio de la signoj sur tiu aii alia ni-

velo difinis la ideojn de: snbstantivo, adjektivo, verbo ktp. Entute.
kiel diras Max Miiller (

21
), de M a s faris pluan prilaboron de la ideoj

de W i 1 k i n s, sed en sia laboro d e Mas firme kontrauis la penson
pri la kreo de imiversala parola lingvo. «Ideografio estas arto skribi

per signoj, esprimantaj ideojn, sed ne sonojn de iu lingvo» — tie! H.

difinas la destinon de sia lingvo. La libro de d e M a s estis sarntempe
publikigita en Londono, Parizo kaj Leipzig. (

48
)

Tamen P. Stojan (
40

) ne donas indikojn pri aliaj , pablikigoj.

ekster la franca lingvo.

La tuta praktika apliko de la sistemo restis ce sola traduko de la

unuaj 150 versoj de «Eneido», farita de la aiitoro mem.
Max j! xiitoff (1SCU) Juna, sed jam famiganta, angla scienculo kaj fiolologo Max Miil-

ler en Oxford, en siaj «Novaj iecionoj de iingvistiko>> (
£1

) en la j. 1864
dedicas al artefarita lingvo tre simpatiantajn kaj konvinkajn pagojn.
D-to Albert Wild donas en la sama j. 1864, sur la pagoj de unu
jurnalo de Mimchen tre detalan historion de la pazigrafiaj sistemoj2

.

J.. Boas, J, Hissifcele. Poste, J. Roux eh la j. 1865 publikigas sian sistemon de univer-
A. €aumont salaj skribosignoj 3

. Similan projekton aperigas en la j. 1866 J. H u n-
(1865—1867) k e 1 e el Paderbom4

(
10

), kaj A. Gaum o n t en la j. 1867 kun sia

1 Sinibaldo de Mas, «I/ ideographie». Memoire sur la possibilite et la facilite

de former une ecriture generate etc., Paris, 1863
(
48

).
2 A. Wild, «Ueber Gcschichte der Pasigraphie» en «Chronik der Gegenwart».,

: Mimchen, 1864. :

3 J. T. Roux, «Essai sur une langue universelle, un moyen propose a *tous les-

peuplcs de correspondre entre eux par des signes ecrits», Sisteron (Basses-Alpes), 1865.
4 Joseph Bunkele, «Scriptura universalis. Versuch einer kurzen Gemeinschriit

iiir aHe Volker», Paderbom, 1866.



A. Bachmaier
(1852—1868) .

projekto cie cii'era klasifiko de ideoj; sin return'as al la analogiaj pensoj
de L e i b n i t z1

.

En la listoj do P. S t o j a n (*°) J. H u n k e.l e ne estas regi-
strita. C a u m o n t donas en sia libro 20 tabelojn en 8 lingvoj.

Inter tin npmbro de apartaj aprioriaj kaj pazigrafiaj profektoj su- •

i>irr0 (1.868)
perigas la apostcrioria projekto de P i r r o 2

. La cefaj tezoj, kiuj estas
Jigataj kun la bazo do la konstruataj aposterioriaj sistemoj, estis do-
nita.j de Lvautoro kun escepta klareco: «Ni akceptas neniun konatan
bngvon, an pli vere, ni akceptas iiin ciirjii; ear ni elektas el ciu lingvo
la vortojn plej konatajn kaj nepre tiujn kics elparolo postulas la plej
raalmultan penadon... lingvo latina donas la plejmultcn da tiaj vortoj..'!
la alfabeto estas farita el la sonoj komunaj areiuj popoloj*." Simplai
gramatiko kaj vortaro, kompletigita per la vcrtoj el lingvoj franca,
itala, angia,^ germana kaj Lispaiia, i'informigas ci timi, perfcktan por
sia tempo, sistemon. Kiel gia ilustra ekzempio povas servi jena ko-
menco de letero: "

.

"
.

•

•

«Men senior. I sende evos un gramatik e nn verb-bibel de un nuvo
glot nomed iiniversal-glot...» ,

La lernclibroj de la lingvo estis eldonitaj en germana, franca kaj
angla lingvoj, sed ankorau ne batis la horo por la triumfo de la idec'j
de aposterioria lingvo.

Bee ni parolu pri pazigrafiistoj, sensukcese batalintaj per siaj ideoj,
Ellaborita jam en la j. 1852 projekto' de pazigrafio de granda ko-

mercisto el Munclien, A. Bach m aier (en la germana cneiklonedia
vortaro de Brockhaus li estas erare nomita Bachmann) en tin tempo aki-
ras ieman sukcesen («). B a c h m a i e r utiligis por sia sistemo

1

10 ci-
fersignojn, kiuj estas konataj al la tuta mondo, sed kiuj estas skribata

j

aukiel en eiiropaj lingvoj — de raaldekstre dekstren, au kiel ce la ara-
boj — de clekstre maldekstren, au kiel ce la cinoj — de supre malsupren.
Hi estas facile skribeblaj, telegrafeblaj kaj preseblaj. B a c h male r
esprimis ciun ideon per nombro. Diiinitan artikolon li ne nzas. Por
la ncdifinita servas la eifero L La multenombron li niontris per sub-
streko "de la nombro-ideo. La gradojn de l'kcmparo Irsignis per du
punktn metataj super la nombro-ideo, kaj la numeralojn vieajn

1— per
la punktoj, metataj malsiipre. La verbo estis uzata nur en infinitive.
La cstonta tempo estis montrata per streko farita super la nombro, la
pasinta — per trastreko

::

de la nombro-ideo ktp. Por enkonduko de tin
'

%
ci Ire facila pazigrafia sistemo en la vivon, formigis en Munchen «Ccntra
societo de pazigrafiistoj». Gin partopreais tiaj unuaklasaj scicnculoj.
kiel posedanta 34 lingvojn profesoro R i c h't e r. fama egiptologo
L a u t, D-ro A 1 b e r t W i 1 d kaj aliai. G a b 1 e n t z, SI n i-

b a 1 d o d e M a s, M. P a. i c estis honoraj anoj de la societo. Kel-
kaj registaroj ekinteresigis pri tiuj laboroj. Lavortaroj de la nova pazi-
grafio estis preparataj por preso samtempe en 18 lingvoj. sed la monri-'
medoj ne montris sin suficaj kaj la entrepreno de B a c h in a i e r fiaskis.
La lcrnolibroj kaj vortaroj de la nova pazigrafio aperis nur en la j. 1868
kaj nur en la lingvoj franca, germana kaj angla3 .

Anton Schmitt jam en la j. 1835 komencis la prilaboron \. Schmitt (iSttfiV
de projekto de «dmani)ka pazigralio», celinta per la figurigo de karaktc-

J
;

Aldrick Caumont, «Langue universelle dc 1' humanite ou tele;rraphiee» alepr
Le Havre, 1867.

^ . '

2 Pirro, «UniversaI Sprache (Universalglot) mit VforterbucIi». Paris, 1868
- Bachmaier, «Pasigraphischcs Worterbuch Deutsch—Enclisli—Franzosisch*

Augsburg, 1868. / '
v '". '_-.'

'

,

De la soma: «Pa sigraphical Dictionary and grammar*, Augsburg, 1870/



7

raj gestoj ka,j movoj transdoni diversajn ideojn. Scd nur en la j. 186(3

tiu ci libro de S c li mitt estis publikigita1
. Literals en tin ci libro

ni trovas informojn pri tio, ke estis kunvckifcai du interna* iaj kongresoj

de pazigrafiistoj (vidu «Augsburger Allgemcine Zdtung», n-o .33 de

25. febr. 1854), kiujn partoprenis M a x M ii 1 1 e r, prcf. w c n,

Lepsius kaj aliaj, kaj kiuj kondukis inter si viglajn diskutojn

pri la bazaj principoj cle la konstruo de universala skriba lingvo.

Tojattimi (1870)
" Eevuon de la generala evoluo de la pazigrafiaj ideoj^ni trovas en

raporto de Pojattina, eldonita en la j. 1870 en "Wisn 2
.

'Tin raporto estas por ni spcuale interesa, car, verkita do la membro

de Miinchcna Centra Pazigrafiista Asocio, gi rezumas gvidprincipojn

de la kstai pazigrafiistoj:

1. La lingvo universala devas esti neutrala kaj tial no in nacia

lingvo.

2. Kr.ei lingvon artefaritan—facilan,' esence interivcnsentan icun ta

strukturo de la lingvoj naeiaj, kun signoj nomikscblaj estas malfacilc

kaj ec entute neeble. ,

3. Tial la lingvo universala devas esti prefere nur lingvo skriba—

la pazigrafio.
'

Sed konsiderante la pazigrafion kiel bazon por la universala lingvo,—

Pojattina tamei] sugestas eblecon, ke gi fine transformigu en

lingvon parolan. Pojattina promesis dediu al liu
^

problemo

ec specialan duan raporton, pri kin ni bedaurinde ne trovas iujn infor-

mojn3

La iluzio.pri pazigrafio estis tiom forta, ke Pojattina asertis:

«Antau ol la pazigrafio ne sukcesos — ne povas ankau la pazilalio -espen

sian efektivigon».
. . . .

Cetere — iagrada vero. sendube trovigis en tiuj asertoj. La pli

postaj sukcesintaj mondlingvaj sistemoj: Volapuk, Esperanto k. t. p.

ankau porkomence estis uzataj nur por korespondaj rilatoj — do esence

kiel pazigrafi oj, kaj nur poste ili — cc plua kresko de sia adeptaro ko-

menci's esti uzataj ankau buse, kiel pazilalioj. Seel Volapuk kaj Espe-

ranto ce sia apero mem jam estis tutprete uzeblaj cu skribe, cu parol-

- forme. La pazigrafiistoj plej ofte ignoris neccson de tia'paroleblo por

siaj sistemoj, kaj zorgis preskau ekskluzive pri la skriba sistemo.

A. Boudevillain (1867) 'Estas meneiinda ankorau.unu skiz-projekto de aprinia «umversala

internaria lingvo* de A. Boudevill a i n, verkita cirkau la j.l8bv 4

La evoiuiiita bezono por faciligo de intcrkomunikado en kazoi spe-

cialaj ksuzis, ke la pazigrafia ideo. vere ne por skiibaj rilatoj, — estis

akceptita kaj aplikita kelkfake.

Xa intemacia lumtiira En la i 1865 F J u 1 i e n en Parizo faris proponon pn,unueca
signalsistemo (1S65)

sigtem0 de univcrSala lumsignalado por lumturoj^.. Pest kelka mallonga

tempo, en iom sangita aspekto kaj mallongigita amplekso, ha propono

farigas bazo de unu el la modernaj intcrkomunikiloj — pere de la

internaciaj lumturaj signalsimboloj, Tio estis fakte starigo de uni-

versala neparola interkomunikila metodo. Anaiogiaj metodoj de signal-

ado, kiel de la luma, tiel same de la sona, estis kbnataj ec al sovagulo].

Max Bile liner en sia libro pri Ivameruno rako.ntas, ekzemple,

^ATSchmitt, «Einfacher Plan zur Systematisierung verschiedeiier Spezial-

Alphabetc, eines Universal-Alphabets unci, einer Pasigraphie>>, Mainz, 18bb
( ).

2 Pojattina, «Eine Vorlesung iiber die Pasigraphie, ilire Berechtigung, lhr Werth

und ilire Zukunft», Wien, 1870. . „
T u

3 yidu l Einstein, «Fruhere Weltspraclienversuclie» en «Rund urn die Weite

(Zi vol lolik), Wien-Berlin 1888, M 7, p 99-102 («).

* A." B o u d e v i 1.1 a i ii, «Creation d'une langue Int. Umv.», Gisors, lbfa7.

Vidu: «Progreso», Paris, 1910, vol. Ill, pg. 637.
_

5 Felix Julien, «Essai de langue umverselie», lans, lbbo.



pri la ckzisto ce 3a negroj en Dualla de iu speciala «tambura» lingvo,
per kia en Ja virgaj arbaroj je distanco de multaj kilometroj oni inter-
koirmnikas diversajn informojn1

.M citu ankorau unu ckzemplon el la sama speco. En la j. 1871 en La max& signaia korto
Francio estis prosita, nun cie akeeptita, la «Mara signala Kodo 2

», kiu (1871)
entenis en si xj diverskoloraj signalaroj faktan kaj tute gustaloke akomod-
itan sistemon de pazigrafio (ne filozofian, sed empirian), se ni konsidc-
ros £in ne kij] parolan, sed perokulan interkomprenilon.

La maraj signal oj havas por siaj cefa.j elementoj: 1—largan ruband-
flagon, 5 mbandflagojn, 12 kvarangnlajn flagojn kaj unu specialan
flagon — simbolon de la kodo, per kiu oni informas pri la komenco de
signalado.^ Ciu el tiuj 19 flagoj diferencigas de la aliaj kiel per siakoloro,
thl ankaii per sia desegnajo kaj signifas (krom la lasta, la 19-a) unu
el la konsonantoj de la latina alfabeto. La kombinajoj el 2, 3, 4, flagoj
(entute 78 642 kombinajoj) formas apartajn vortojn au kompletajn fra-

zojn. La signaloj el 2, 3, au ,4 flagoj en sinsekva ordo montras la direkton
dela sipo, urgajn kaj gravajn sciigojn, gradojn de la longitudo kai
latitudo, geografiajn nomojn, generalajn frazpjn kaj nomojn de la.'

sipoj (malsamaj por diversaj nacioj). En okazo de bezono la flagojn
anstatauas kombinajoj el senkoloraj signoj (rubandflago kaj kvarangula
figuro) au diversmaniere dismetitaj lumoj de diversaj koloroj. Similspe- /'

caj signalkodoj jam aperis pli frue en Britio (la unuaj en la j. j. 1818 kaj

1820) en Francio kai Usono, sed nur la kodo de la j. 1871, uiiue akeeptita
de Britio kaj Francio, estis poste akeeptita de ciuj aliaj regnoj, do fari-

gis internacia. '

Pest la franca eldono de la kodo aperis giaj eldonoj en aliaj lingvo
j

kaj baldau sur ciu sipo'trovigis la vortaro de «universala mar'a lin*gvo».

Ni povus ci-tie ankorau noti grandan nombron de aliaj simbol- kaj

signal-sistemoj. uzeblaj ce diversaj okazoj kaj uzantaj por signalado
plej diversajn objektojn. Tiamaniere povas esti kreata signallingvo
de floroj, de muziknotoj, de sonorilsonoj, de postmarkoj, de koloroj.
Povas ekzisti speciala signalaro por fervojoj, por arraco, por skoltoj,

por nokto (optiksignaloj), por telegrafado (kodoj).

_

P. S t o j an (40) citas entute gis 90 verkojn, pritraktantajn diver-
sajn simbol- kaj signal-sistemojn.

Tiuj sistemej sendube trovigas en intima parenceco kun la ideoj

de u.niversala lingvo kaj speciale kun la ideoj de pazigrafio, sed ciuj ili

povas esti uzataj nur en specialaj kondicoj. Tiurilate ili ne kontentigas
la postulon, kiun ni emas prezenti al la lingvo, servi por niaj bezonoj
senpere per ordinara parolo au slcribado.

En la j. 1869 en Innsbruck A. F. S t a f f 1 e r eldonas libron
A

'
stalIIcr ad8*»"

dedicatan al problemo de la kreo de racia universala helpa lingvo3
.

La autoro provizore donis kelkajn artikolojn, dedieitajn al tiu ci projekto
en diversaj periodaj publikigajoj. Kombinante 5 vokalojn kaj 20 kon-
sonantojn, la autoro rieevas 100 duliterajn silabojn por esprimo de
cefid oj (la unua litero konsonanto, la dua-^vokalo).Utiligante la mate-
matikajn signojn: +, — , x, :, la autoro konstruas siajn vortaron kaj

gramatikon. Kiel ekzemploj por tiu ci lingvo estas jenaj frazoj: «Sa
om te Mandora?» (Cu vi komprenas la universalan lingvon?) kaj «Emi

1 «Espqrantisto», Niirnberg, 1892, n-o 8,'pg. 118.
2

« Code international des signaux a 1' usage des batiments de toutes nations*,

Paris, 1871.
3 Augustin Fr. Staffleiy «Die Idee einer rationellen universal Dolmetscher-

Sprache», Inn=hruck, 1869
_(

48
).



Nassa sehe oba bcalla. Oizenda i'azzo» — komcnco de la prego «Patro

;£,;" nia». \'

Holinnr (JS71--J8 7-1) En la j. 1871 franclingve en urbo Gratz estis publikigita projekto

de tutmonda lingvo de iu H o 1 m ar 1
. En la j. 1874 versajne (

34
) la

sama libro estis reeldonita anglolingve en Londono2
.

C. Stewart (1874) C. Stewart en la j. 1874 publikigas sian lernolibroii de cifera

lingvo3 . Post 30 jaroj S t e war t farigis sufice distinga esperanta

Jiteraturisto kaj tradukisto do pluraj verkoj en Esperanton.

En la sama 1874 j. aperas tre scripza artiko.lo.dedi.Gita al problemo

de pazigrafio ,eii la novjorka «Internacia R,evuo4
».

J. Dyer (IS 75-—10 0(5) ilpud la projektoj pazigrafiaj dauris aperi ankau projektoj aprio-

riaj, parolaj. Unu el ili estis la «lingvo de lumo» de J. Dyer 5
. Tin

ci projekto," lau la ideo de sia autoro, devis esti «per si mem instraa».

Por tiu celo en la lingvo devis esti farita logika klasifiko de cio ekzistanta,

de eiuj konceptoj kaj ideoj, kaj ankau sistema klasifiko de eiuj sonoj,

fareblaj el la vokaloj kaj konsonantoj. Klasifiko de ideoj proponita de

Dyer, posedas certankvanton da spriteco, sed samtempe ankau da

komplikeco. Lau la penso de Dye r, simila lcgika lingvo povas tute

ne liavi gramatikon. Ciuj necesaj variajoj de la ideoj povas esti formeblaj

'. el la vortaraj elementoj.

En la j. 1889 D y e'r en Londono reeldonis reverkita parton de sia

laboro. Post la morto de D y e r, en la j. 1903 liaj amikoj A. G o 1 1-

s c h 1 i n g kaj H. P. L a k e m a n komencis publikigi la restin-

tajn neeldonitajn verkojn de D y e r kaj cc fofmis societon por prila-

boro kaj propaganda de la lingvo de D y e r («Dyer-Lingua-Lucida

;

" Society*)
(
8
).

La'sciigoj de Jusrnanov, ripetitaj de P. Stojan (
40

), kc en la j. 1903

estis prilaborita (aii publikigita) de Dyer aparta sistemo de nova

lingvo «Lingva Ln.eida», estas versajne bazitaj per iu miskompreno.

Scrtorio (1875) -'" En la j. 1875 arkitekto G. S or t or i o, celantc unuccigon de la

lingvoj, presis projekton de filozoi'ia sistemo de universala gramatiko (;
.

En la. j. 1876 la sama autoro en du brosuroj, eldonitaj en Oneglia, disyol-

vis pli vaste siajn ideojn; kaj en la j. 1878 li eldonis en Porto Maurizio

folieton, propagandantan la ideonde la Universala lingvo
(

40
).

'-"'•G.'Tcrrari (1877) Ferrari en la j. 1877 publikigas ampleksan kritikan analizon

de diversaj sistcmoj de la lingvoperfektigo, de fiiozofiaj projektoj, de

universala alfabeto -kaj stenografio (
31

).
-."..

_
' \ ;

,_ . /

Ni renkentas ce F e r r a r i citajojn ke jam en la j. 1871 en Modcna

li laboris pri gencrala problemo koneerne la starigon de universala lingvo.

La citata verko entenas samtempe skizon pri «Prcgramma metodico

di una lingua universale-)).

B-ro J. Bamtu (18 76) En la j. 1876 D-ro D a m in en Leipzig presis sian lernolibron de

praktika pazigrafio 7
. Kun partopreno de Hogner post unu jaro tiu ei

projekto estis reeldonita en Kopenhago danlingve. Tio estis la unua

:: ! Holmar, «L' interprete universe! ou langue pour toutes les nations de 1' univefsV

Gratz, 1871.
'

•

:1
2 «New universal cipher languages-, London, 1874.: • .-,

/;

- 3 C. Stewart, « International Correspondanee by means of numbers ete.», London

1874. .

-.''
4 Artikolo de P. G. Hammerton «Easigraphy» en «International Beview»/ Netf

,

York, 1874, vol. I, pg. 721. .

'..'."'
5

J. W. Dyer, «The Lingvalumina , or Language of Light», London, 1875.
.

;

:

' 6 :G. Sertorio, «Elementi di grammatica analitica universale)), Borto-Mauxizid;

1875. : .
'

•

.

: "• -"-\
7 D-ro J. Damm, «Praktische Pasigraphie oder die Kunst, mit alien Nationen

korrespo.iidiere'n zu konnen, ohne deren Sprache
:

maehtig zusein», Leipzig,; 187§(4!5
).

;
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okazo. kiam la ideoj pri universa la lingvo estis ' publikigitaj on lino-yo
de malgranda nacio.

' °

La sistemo do Darnm (vidu gian skemon) posedas kompare trc mal-
grandan ncmbron da bazaj signoj, entute — 100. Sed ciu el 100 sign 03
de la unua vico, depende de la gin antauiranta cifero (de 1 gis 40) donas
apartan diferencan ideon.

' pv,
g.n

d
o^ss;r

,l,aj O0o®o0©00-0 0(j)

s? e €).© e e ® o © Co © © ^ v > <
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^ * I
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6 d a)

•a vico de gramatikaj
signoj (7) :

I
V o A -?~

J6 l hllQ:
Tiamaniere, *akte sumigas nur 40x100=4000 bazaj ideo

signoj, konformaj al vortradikoj en niaj lingvoj.
En tin rilato D a m m postsokvas al K i r c h c r, kiu similma-

merc signis la vortojn kaj ideojn per kombinajoj el la romai kaj arabai

—-—o-j". ^*«. ^x ^ «^5"vj ^u J.O. uuco
. v-iou puvcis tisii siinuiia super sub

dekstre au maldekstro de la eefa signo. Tiamaniere oni ricevas entute
4x7==28 cefajn gram-atikajn formojn kaj varia]ojn.

_
.

Punkto, s'tarigita maldekstre, suprc, malsupre aii dekstre do la signo—
signifas sangojn de la_eofa ideo, kiuj csfcas konformaj al akuzativo.
genitivo kaj ablative Horizontala streketo en la samaj iokoj si^nif;^
sango3n.kor1forma.jn al: dit'inita artikolo, substantive, ' adiektivo ad-
verb ktp.

En tiu rilato ni rec trovas multon aualogian kirn kelkaj alia] p!i
fruaj pazigrafiaj sistemoj, ekz. tin de Baehmaier
_

En la eneiklopedia vortaro de Larousse, el XIX jarcento 1, trovigas F . n,.-imflnil f , 8 77)'
mlormoj ke iti b. h eimann estis elpensinto de internacia etimo-
iogia lingvo {langue internationale etymologique). Liaj respektivaj
artikoloj: «Langue breve, langue des nombres et la grammaire» estis

*

presitaj en jurnalo «Courrier de 1' 'Europe*. La autoro de la artikolo
en la eneiklopedia vortaro trovas sin devigita atentigi la publikon pri
tiu^ci «sinipla, faeila, mallonga kaj iogika lingvo», sed vere nediskutebla
el ciuj tiuj eeoj estas nur, la mallongcco de tiu nova lingvo. .

La alfabeto de tiu ci «simpj.a» lingvo konsistas el 42 literoj kaj 4 su-
'

})ersignoj. La gramatiko estas simpla kaj sen esceptoj. sed ne facile

Larousse, «GraM; DictionnaireVlM^

S3



memorebla. Koncerne la sintakson la autoro sin limigas per generala)

reguloj, ke «la frazojn ciukonstruu tiel, kiel en sia propra lingvo». Tin

generala regulo neeviteble kauzus muitajn miskomprenojn en la okazo

se oni serioze ekuzus ci tlun lingvon.

Aparte karaktera estas transskribo de la nombroj entute koinci-

danta kun la ideoj de Leibnitz. La ciferoj en sinsekva ordo

de 1 gis 9 estas signataj per konsonantoj: d, v, 1, m, n, ktp., la klasoj

per vokaloj: 1 — i, li) — e, 100 — a, 1000— o, 10 000 —- u.
.

Tia-

maniere oni ricevas: 333 — laleli, 450 010 — munode.

La plua prilaboro de'tiu skizo, de tin lingvoskemo ne estis farita.

Nenie estis publikigita ee iu teksto en tiu ci lingvo.

M. GlnbokoTSkij For fini la priskribon de la esplorata tempoperiodo, ni devas halti

(1880) ' ce la irnua prcsita projekto de rusa autoro, kiu koncentrigis sian atenton

por la problemo de universala lingvo. Tiu ci autoro estis d-ro Matvej

Mkanorovie Gl'ubokovskij 1
. Kredeble li ne estis koninta

la analogiajn fremdlingvajn verkojn kaj esplorojn. Almenau en sia lab oro

li faras pri tio neniajn indikojn. La autoro projektas la ideon de kom-
.binitaj filozofia pazigrafio kim sona filozofia scienca lingvo. En tiu

rilato tamen prezentas grandan intereson la treege ekzakta kaj klara,

oni povus diri — «marksana», pensmaniero de la autoro:

«La nunaj lingvoj esprimas la mondpercepton de niaj antauuloj

kaj tial ili donas al ni ideojn malnovigintajn, malgustajn kaj iafoje*

ec sensencajn. La lingvo, kiu estas produktajo de siaspeca 'mimetismo' —
posedas ebleoon akomodigi al diversaj cirkonstancoj kaj konservi en

si la postsignojn de tiuj cirkonstancoj...*

M. N. G 1 u b o k.o v s k i j ne opiniis sin kapabla meinstare

prilabori la tutan sistemon de la lingvo. Li skribas: «La vojo, kiun

mi proponas por atingi ci tiun celon, estas kolektiva laboro de la pen-

suloj kaj scienculoj, unuvorte — de ciuj antaustarantaj hornoj de nia

tempo». Koncerne la konstruon de la lingvo mem, G 1 u b o k o v-

s k i
j

povis nur doni planan- skemon por certaj principoj de la kla-

sifiko kaj ilustracele prczentis en neplena prilaboro la klasifikojn por

zoologio kaj botaniko.

Laii lia propono apartaj klasoj kaj specoj de la animala mondo povas

esti figureblaj lau jena skemo: A— vertebrohava j animaloj, B — sen-

vertebraj, A 1 — klaso de la mamnutrantoj, A 2
•— klaso de birdoj,

A 3 — amfibioj, A 21 — 1lugantaj birdoj, —

A

22 — piedirantaj bir-

doj, A23 — nagantaj birdoj, ktp.

Li skizas ankau skemon por la derivo de la vcrbdcvenaj substanti-

voj. Ekzcmple, se cifero unu (1) antau la litero signifas movon kaj cii'ero

du (2) — sonadon, tiam 1 A 2 signifos —flugadon, 2 A212/0 — gra-

- kadon (de: A 2l2 "0—korniko).

Tiaspeca filozofia pazigrafio devus doni eblecon (en respcktiva

sango de la pazigrafia signado per sona elparolo) formi paroleblan ling-

von, ekz.: A=a (vertebrohava animalo), A 2= a m (birdo), A 4—
an (fiso), A i 2/2= a r j a m j a 1 (la unua varia/jo de orfiso) ktp.

Pluan prilaboron la projekto ne havis.

Ceteraj pazigrafiistoj k Krom la supre denl'cititaj projeketoj, sendube aperis multaj aliaj,

autoroj de sistemoj dc ne. ciam farigintaj konataj post la lim'oj de sia lando kaj nin ne ating-

•oniversala lingvo en
intaj. Tiel ekz.: H. Mo's'er(M)

citas la laborojn de B a u m g a r-

XIX. jarconto
t e ^ j u h i e? H a s e m a n (citita sub. la jaro 1880) kaj de v o n

Karl, kaj rilate la lastan diras ke lia projekto estas simila al pli

1 «Vsemirno naucnyj ]"azyk, vozmoinostj i metod jego sozdamja». Izsledovanije

M.-N. Glubokbvskago, Moskva, 1880 (
45

).



malfrua, publikigita en la j. 1884, projekto cle filozofia pazigrafio,

propcnita cle S. B a r a n o v s k i. En la VIII. volumo de germana
biblicgrafia vcrtaro (AUgememes Bucher-Lexikon von W.'Heinsius, VIII.
Band, Leipzig, 1829, S. 408) ni trcvis infcrmojn kc in. A. 0. K a r 1

prilsbcris vcrforoii do «prusa. farmakt pec» kaj ankau de historiaj, medi-
einaj kaj kcroirj csprimoj 1

, sed pli detalajn informojn pri tin ei verko
ni ne sukcesis ricevi.

P. S t c j a n informas 2 ke en la brosuro de Giuseppe Castelli

«I1 Prcgindizio di una. lingua universale* (1905, Roma, pago 19) estas

dirite, ke la fama bungara geometro J. B o 1 y a i, unu el la triopo.

Lcbacevskii — Bc-lyai — ftiemann — fcndintoj de la neeuklida si-

stemo de germctrio, prcvis krci mendlingvon sur la bazo de sia gepatra
lingvo hungara. Li ec preparis vcrtarcn de tin. nova lingvo. La unua
sciigo pri B o 1 y a i, kiel mcndlingvisto, venis versajne de germana
matematikisto Stackel prcfesoro de Univefsitato de Kiel, autoro
de studcj pri neeuklida geometrio, kiu, ' esplofinte la manuskriptojn
de B o 1 y a i, trovis inter ili la...projekton de mondlingvo.

Ni povas ncmi ankau aliajn konatajn projektojn de hungaraj pazi"

grafiistcj. Tie! I s t v a n K o v a c s h a z i en 1877 verkis pazigra-

fion sistcmcn «Prn'tcgrapliia»
(
40

). Moz Jokai en 1872 en sia

«Romano de prrksima jareento» esprimis ideon pri empiria pazigrafio.

En la rcmeno mem li citas 200 signojn jam nun internaciajn.

N. J u s m a n o v 3 citas ankau pazigrafiiston J. Bob u 1 a,

sed sen iuj detalcj.

Aliparte P. S t o j a n (
40

) citas F. Besnard (Asay sur

Cher, 1880), kiu krcis nepublikigitan apriorian lingvon.

Ni rest?s ncinfrrmitaj pri multaj autproj-, cititaj de G. Fer-
rari

(
31

) kaj labcrintaj parte en la XVIII, parte en la XIX jarcentoj.

Ci tiujn autcrcjn ni ec ne cites, car: 1. ec ne unu el ili eniris la zorge
kunmctitajn en la j. 1889 listcjn de prcf. Kcrckhoffs

(
3d

), kaj 2. F e r-

r a r i aldcnis al la ncmoj de la sercantoj cle universala lingvo steno-

grafiistojn, gramatikistojn, tecriulcjn de filozofia gramatiko ktp.

Krom la elpcnsintoj kaj autcroj de la sistemoj de artefarita lingvo,

multaj pprscnoj, ofte gravaj scienefakuloj, publike diris sian opinion
dum la XIX jsrrcnto, precipe dum ties dua duono, subtenairte la ideon
de universala lingvo. F r. Nietzsche, en sia verko, rilatanta

al la j. 1876-77, parolante pri la malfacileco de la lcrnado de multaj
lingvoj, diris, ke «la hcmaro troves la savon: estontece aperos nova
lingvo, unue kiel speco de lingvo kemerca, kaj poste kiel gencrala lingvo

per kulturaj rilatcj... Per kio la scienco dum jarcentoj studis la legojn

de la lingvo, so ne por utiligi cion necesan kaj valoran el ciu aparta
lingvo 4

».

Aparte lakone kaj ekzakte formulas la ciam 'firmigantan konscion
pri la neceso kaj neevitebleco de la alveno de universala lingvo, la franca
jurnalisto E. d e Girardin (1806—1881): «La. universala lingvo

komencGS per tio, ke gi estos lingvo helpa kaj finos per tio, ke gi estos.

lingvo lasta kaj sola»
(
10

). ;.
.

.

1 Karl A. 0.,
.

«Worterbuch zu Preuss. Pharmakopoe, 'in welchem alle Worter der
Pharmakopoe, sowohl d. cigenthiiral. Bedeutungcn in Wissenschaftl. Kunstsprache
aufgefiirht sind etc, Berlin, 1828.

.

2 «Heroldo de Esperanto*, Koln, n-o 50 (494), 14. 12. 1928, pf. 10 (
47

).

3 «Mondo», Stockholm, 1926, n-o 2, pg. 49
(
47).-

4 Fr. Nietzsche, «Menschliches-Allzumenschliches», Lpipzig, 1903, I, pg. 250 45
)..

It>
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Estas ankorau notindc. ke tiutempe jam komencis kreski la komp-

rcno, ke la problemo pri imiversala lingvo ne estos solvata de iuj «super-

sociaj» autoritatoj, ke tiun problemon ne iniciatos kaj ne solvos la regi-

staro]. Sirailan iluzion Dovis havi Leibnitz kaj dum 200 jaroj

liaj posteuloj. Sed jam. en la j. 1870 la citita dc ni N. P o j
a 1 1 i n a

skribis: «Nuntempe oni ne atendu ke la registaroj fara iujn proponojn

/ pri tiu temo, sed ni tamen atendu, ke ili esplora la provojn faratajn kaj

snbtenu la provon sukcesontan».

lautopiisto], Karl Marx Proksimigis la moment o, kiam, trapasintc la divcrsajii etapojn de

kaj 3a II Ko'ngrcso <le la sia evoluo, la ideo cle artefarita imiversala lingvo el la regiono cle retorta

I intemftcio ekspcrimentado devis csti elportota al la vasta areno de porsocia apliko.

Kaj ne okaze ci tin momento koincidigis kim la momento, kiam naski-

gis'la amasa internacia movado, kiam naskigis^kaj estis kreita la labo-

rista Internacio. ...
La unuaj pioniroj de la Utopia socialismo, certe pensis pri inter-

nacia lingvo, sed ili navis- nek temp on, nek neceson profunde esplori

la problemon. Kaj tamen la imiversala lingvo, kiel ilo por tutmonda

interkomunikigo de laboruloj, sajnis al ili senduba bono, al kiu oni

: devis cell. ' ,...,.- .. , ' , -,

Jam en multe pli frua epoko generaiajn ideojn pn la problemo

de racia. lingvo diris T li o m a s M o r e en sia «Utopio» (1&16) kaj

la Utopia socialisto Denis Vairrasse d'A 1 1 a i s en la Uto-

pia «Historio de Severamboj» (1677).

P. S t o ] a n (
40

) erare nomas tiun lastan autoron — Don i

:*: :; V err. as. = . . : ,., , -

A. Swie n toe h o w ski 1 ec atentigas, ke la gramatiko kaj

vortaro de la lingvo de severamboj, donataj de la aiftoro, membrigas

ku siaj sonoj esperantoii. Same C h. Fourier a kredis je la trimm

To de la ideo de imiversala lingvo, kaj E. Cabet en sia «Voyage

en Icaric» (1842), donis gramatikon kaj vortaron de «ikana lingvo*,

rimarkinda laii sia simpleco kaj logikeco.

Ankaii alia] fantaziuloj-utopiistoj donis tiujn.au aliajn supozop-

pri la demando dc estonta racia lingvo. P. M ante g a z z a en^sia

rornano «La 3000-a jaro», R obi da en. la romano «Lo \mgtieme

Siecie» (Paris, 1884) (
47

) mentras la bazojn por la lingvo de la estont-

. Robida nomas tiun lingvon iom frivole «lingvosalato» kaj donas

gian ekzemplon:

«La grammar e l'arte of spriehablar y scnbir coiTecteincnt».

La sama temo pli au malpli arbitre estas tusita de H. well s

kaj de aliai autoroj de la modemaj ntopioj.

La iantaziuloj kaj revuloj povis ec provi solvi la problemon kaj

solvi gin per umi hako. Sendubo tute alia, pli serioza estis la rilato al

tiu ci problemo de la gvidanto, teoriulo kaj praktikulo de la yiternacia

laborista batalo. K a r 1 M a r x. Pri tiu punkto A. Tom s skrioas:

«Marx vivis en la epoko, kiam la monda ekonomio ne atmgis

ankorau tiun ovolugradon; por, kun evidenta neceso, clvoki la nepran

bezonon de internacia lingvo. Tiam estis farataj nur multenombraj

orovoi (ciam sensukcesaj) krei iagrade artelaritan internaciau lingvon.

Tial ni reiuel mirus pri la nea rilato de M a r x al tiu ci problemo.

,':': Tamen, evidentigas, ke tiel ne okazis, sed M a r x, lau la eitajo el unu

;-;'"' '"'
""

;i A .Swientochwski, «Historio
/ de utopioj», Rusa traduko el la pola, Moskva,

l\ • 1910, pg: 50"i- 101, 158,198, 397^-398. '•/ _ /
n ,

•

V
K; '.

•

. , a ch. Fourier, «Theorie de 1 unite Universelle>>, Pans, 1641—4o.

}*..". ' -3 Gazeto «Internaeia lingvo», Moskva-Kazan], 1926, n-o 13, pg. 2. •



el iiaj leteroj, ne montrante sian rilaton al la problemo de internacia
lingvo (en tin tempo oni parolis pri lingvo tutmonda), postulis de per-

sono, kiii volus gin solvi, almenaii seriozan sciencan antaxipreparon».

Kaj efektive en la letero de Karl Marx datita la 24-an de
februaro 1865 al la redaktoro de «Socialdemokrato» presita en la n-oj 16,
17 kaj 18 de tiu.gazeto1

, kaj direktita kontrau la doktrino de Prou d-

h o n (1809—1865), ni trovas jenan frazon: «Mi ne memoras la unuajn
literaturajn provojn de P roudho n. Lia laboro de lernanto pri
la tutmonda lingvo montras, kun Ida senceremonieco li sin jetis al la

problemoj, por kies solvo mankis al li la plej elementaj scioj».

Jam mm post sistemigo en Moskvo de la tuta postrestinta arkiva
materialo de K. Marx kaj F. Engels estis trovitaj, nenie antaiie

publikigitaj notoj «Pri la germana ideologio», kiuj klare kaj senrezerve
formulas la ideon de M a r x, ke la Iiomoj «siatempe kapablos plen-
grade kontroli la lingvon»—produktajon de la homspeco» 2

.

La ideo do principe kaj plenrajte estis akceptata, sed restis nefiksita
la demando pri la metodoj de gia praktika efektivigo. Ke oni tusis la

problemon kun granda atento kaj kun plena konscio pri gia graveco
por la laborista klaso, montras ankau rezolucio de la II. kongreso de
I. Internacio, kunveninta du jarojn post la citita letero de Marx,
de la 2-a gis 7-a de septembro 1867, en Lausanne:

§ 4-a de la rezolucio pri la 4-a punkto de la tagordo de tiu ei kongreso
tekstas:

«La kongreso opinias ke universala lingvo kaj reformo de ortografio
estus komuna bonfaro kaj treege akcelus la unuigon kaj iratecon de la
popoloj 3

.»

La kongreso clevis pridiskuti raporton pri «fonografio» de G u i 1-

1 a u m e, kiu raportis pri la dezirindeco de tia skribsistemo, kiu estus
facile akirebla kaj komprenebia por ciuj; car la nunaj neracie konstrui-
taj lingvoj lialtigas la kulturan evoluon de la laboristoj 4

.

La kongreso principe aprobis la ideojn de G u i 11 a u m e, sed
laii la propono de Alfred A. W alton, kompletigis la propon-
itan rezolucion per vortoj: «universala lingvo», kiuj forestis en la imua
projekto de la rezolucio.

Post tia principa kaj teoria akcepto de la ideo do universala lingvo,
estis necese montri nur gian praktikan efektivigeblecon.

La aperinta en la j. 1880 projekto 'de la lingvo «Volapiik» faris la
lastan kaj mankantan brecon en la muro de malkredo kaj ignoro, per
kiu la lingvistoj rigidemuloj kaj konservativuloj sin baris kontrau

1

la
ideo de artefaritebleco de la universala lingvo.

1 Karl Marx, «La malriceco de filozofio — respondo al Filozofio de malriceco de
Proudhon», rusa traduko de V. Zas'ulic, Peterburg

; 1919, pg. XXVII.
2 «Arhiv K. Marksa i F. Engelsa», Instituto de Marx kaj Engels, IV vol., v. 290

Moskvo 1929. "

'

,.

l '

3 Oscar Testut, «L' International©), Paris, 1871, III ed., pg. 131—132
(
4S

).
- James Guillaume, <<L' International ,- vol. I, Paris, 1905, pg. 36

(

,15
).

Historio de mondolingvo
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. VII .

LA UNIVERSALE LINGVO VOLAPUK
Menade bal— piild bal!

(Al unu liomaro — unu lingvon!)

J„ M, S ch ley e r.

La naskigo de la idco Kvindekjara katolika prelato Johann Martin Schleyer,
de Volapuk (1878) en malproksima de la eentroj bavaria vilago, Mrkau la okdeka jaro

de la pasinta jarcento, atidis plendon de sia najbaro pri tio, ke la letero,

adresita al lia filo, loganta en Ame-

r~ .

" .'"'
riko, revenis pro la netroveblo de

;

"'

" : \^>r^k%:, "• la adresito (
25

). La kauzo por tio

!

'

estis mallerta transskribo de la angla

I

':$&* V^!. adreso kiun faris la germana kam-
jfc ... . parano. Kaj jenal la prelato venas

p ':[< •* v- :

- - ideo krei nniversalan skriban lin-

r

"

. v
'

- gvon. Estas karaktere, ke la imua

s
f

'">

€
naskiginta ideo en la cerbo de no-

B
'

. '-
"

vulo en la fako pri artefarita lingvo,

1

'

--/V-- estis guste la ideo pri pazigrafio.

.1 u r-Vl * ' Unue Schleyer decidas kun-

"i r
r

meti sian jistemon de ski'iba lingvo

el la cefaj lingvoj europaj: germana,

angla, itala, hispana kaj rusa

—

^^^^^^^^^^^^^^^1 do guste el tiuj, kiuj poste farigis

bazo por la pluaj eksperimentoj en

la fako de internaciaj lingvoj.

...M^KXW^^^S^&iy^ Provizore, en komenco de laj.

^f "v. ." 'iVfiv -y.
s

1878, li kreas <mmversalan nlfabe-

L3&&^:a1L£3;Ji^^ t(m>> ^ taugan por transskribo de Giuj

Johann Martin Schleyer sonoj en eiuj lingvoj. Farante ti on,

li havas kiel tczon, ke «por la

kristana Eiiropo unu alfabeto estas same bezona, kiel unu religion.

Estas dubinde pensi, ke Schleyer konis la antauekzistintajn

penadojn por la kreo de universala alfabeto, kiuj estis farataj jam antau

du jarcentoj. Kaj liaj biografiistoj persiste asertas, ke ankau la antauaj

penacloj porla kreo de universala artefarita lingvo ne estis al li konitaj.

T» m-™ do VoHniik La universala alfabeto, prilaborita de Schleyer, estis ciel

renkontita kun sufica atento kaj ce la ekzaltita pastro naskigis penso:

cu no li estas vokita kaj destinita por starigo en la niondo de nova, uni-

versala lingvo? , " '

Dum iu sendorma printempa nokto «revelacio venis al li». Li eksentis

sin destinita solvi la. tilth omaran problcmon. Tuj estis i'arita provizora



ssm.

skizo de. la gramatiko. La sekvintan matenon la laboro daiiris kaj la

31-an de marto.de la jaro 1879 oni devas nomi naskigtago de Volapuk.

La pastro forgesis sian antauan ideon pri la kreo de imiversala lingvo

sur la bazo de la lingvo j modernaj. La, vortaro estas akomodata lau

sia strukturo al la rapide-prilaborita, arta kaj peza gramatiko.

Por kontraiii la mankojn kaj malfaeilajojn de la lingvoj naciaj,

S c h 1 e y e r yolis konstrui ]ingvon kirn gramatiko absolute regula

kaj raciigita.

Por pli bone kompreni la postsekvintan sukccsan ekfloron de Vol-

apuk, ni.notu, ke en tin lingvo-sistemo, same kiel en la aliaj postsekvin-

taj kaj kiel ankau en Esperanto, — kyazau koncentrigis ciuj faroj, pro-

voj kaj projektoj de la epokoj antaiiirintaj.

Volapuk enhavis la karakterizilojn, kiuj povis doni al gi ecojn de

sekreta lingvo, de kodo, de pazigrafio kaj ec de artefarita lingvo parola.

Volapuk clonis seamtempe ankau. internacian fonetikan. alfabeton.

Provoj solvi tiujn diversajn problemojn estis koncentritaj kaj unueci-

gitaj en la novaperinta lingvo-sistemo.

La alfabeto de Volapuk konsistas el 28 literoj: 8 vokaloj — a. e, i, La ali'abctokaj gi'ama-

o, u, a, 6, ii kaj 20 konsonantoj. Ciu litero estas ciam sammaniere pro- tiko (Ie Volapuk

noncata, kaj estas legata tiel, kiel skribita. La akcento estas metata

sur la lasta silabo de ciu vorto. La substantivoj deklinaciigas ciuj

lau unu regulo.

Ununombro: Multenombro:

Nom. dom — de domo Nom. doms — domoj,

Gen. doma— de domo, Gen. domas— de domoj,

Dat. dome— al domo, Dat. domes— al domoj,

Ak. domi— domon. Ak. domis — domojn.

La multenombro en ciuj kazoj estas formata per aldono de litero

«s». La virina genro formigas per prefikso ji (si)=si: blod—frato, jiblod

—

fratino; gok — koko, jigok — kokino, au per samsenca prefikso of.

La adjektivoj formigas per finiga afikso ik: gud — bono, gudik—

bona; glet — grando, gletik — granda. "'

La komparativo ankau formigas per specialaj sufiksoj. El la'nume-

raloj kardinalaj (nombraj): bal — 1, tel — 2, kil — 3, fol —4, ful—

5 ktp. per specialaj afiksoj oni povas formi numeralojn vicajn, multo-

blajn, frakciajn, adverbajn ktp.

Same konstruigas ankau ciuj derivajoj de la pronomoj: ob — mi,

ol— ci, om— li, of — si, kaj obs — ni, ols — vi, ktp.

Ciuj verboj konjugaciigas Mi la sama regulo: la tempon montras

prefiksoj, la personon — personaj pronomoj en la rolo de sufikso,.ekz.:
.

l

Infinitivo: lofon— ami,

Nuntempo indikativa:

lofol.) — mi amas.

lofol — ci amas,

lofom '-— li amas,

lofof — si amas,

lofobs •— ni amas.

lofols — vi amas,

lofoms — ili amas,

. lofofs — ili (virina genro) amas

Aliaj tempoj formigas per prefiksoj aldonataj al la. formoj de la

nuntempo: a — por la imperfekto, e — por la pasinto-perfekto, i — por

7*



la pluskvamperfekto, c — por estonta tempo kaj u — por la estonta
j

antaua tempo, ekz.: '4
:

alofob — mi amis,
j

elofob — mi estis amanta, 1

ilofob — mi estis aminta,
j

olofob — mi amos,
|

ulofob — mi estos amonta. 1

Similmaniere formigas la subjunktivo kaj kondicionalo kaj pasiva

formo.

El la same regulaj, sed abstraktaj kaj artefaritaj formoj konsistas

la cetera parto de la gramatiko de Volapiik.

La vortaro -For la bazo de la vortara materialo de Volapiik estis prenitaj la radi-

koj el la angla lingvo kaj gis ioma grado el la lingvoj latina, germana kaj

franca. Tamen el la radikformoj, prenitaj el tiuj lingvoj rcstis tre mal-

multe da nekripligitaj kaj nekadukitaj . La vortoj ne finigas per la—

siblantoj: s, s, z, c, por eviti la intermikson kun «s», montranta la mul-

tenombron. La radikoj ciuj lau ebleco estas.unusilabaj kaj nepre ko-

mencigas kaj finigas per konsonanto. La litero «r» estas tute forjetita

«pro.g"ia malfacila elparoleblo por cinoj, maljimuloj kaj infanoj».

Rezulte, estas preskau neeble konstati, el kiaj lingvoj kaj vortoj

estas prenitaj la vortoj de Volapiik. Ekzemple:

El lingvo latina:

dol (dolor) — doloro,

nim (animal) — animalo;

el la germana:

Tim (Wunde) —vundo,

bel (Berg) .

—
- monto;

el la angla:

: nol (knowledge) — scio,

plim (compliment) — komplimento,

yel (year) — jaro ktp.

La ciuspecaj vortoj derivitaj formigas per afiksoj , alclonataj al la

radikoj de la substantivoj.
.

Krom la difinitaj afiksoj, posedantaj difinitan sencon (kiel aiiksoj

por formigo de la virina genro aii de adjektivoj) ekzistas 17 afiksoj sen

difinita signifo, ekzistanUj — tieldirc — rezerve, por eventualajoj.

Jen estas, kiel ekzemplo, teksto el Volapiik, kun traduko en Esperan-

tos .
.

.

' -:
' - .

«Ziipels modik isibinoms in taladils valik lul. Alim, kele Vola-

piik no binon pesevik okapalom piiked at, if ukosekom timi stude piika

a t.» __ Kalkuligis multaj adeptoj (de Volapuk) en ciuj kvin^ parto j

fde la mondo. Ciu, kiu ne scias Volapiikon, tamen komprenos ci tiim

razon, se nur oferos tompon por ierno de tin ci lingvo.

a unuaj pa§oj de Yo- En gazeto, dedicita al katolika poezio — «Ciona Harpo^, eldonata

lapiik de Sch ley er. jam en la j. 1878 estis enpresataj notetoj pn tutmonda

lingvo, kaj en majo de j. 1879 S c h 1 e y e r jam aperigas kiel apartan

suplementon al «Ciona Harpo» sian skizon de gramatiko por tutmonda

lingvo.

Pri la lingvo de S chic- ye r aperis informoj en ciutaga'gazet-

. aro. La interesitoj esploras la projekton kaj trovas gin cletale kaj ciu-

flanke prilaborita. Sian sperton de lingvisto (li konis preskau 40 hngvojn)

^Sionfefe»
,

rLitzelslieilenV^^^



S ehleyc r utiligis, eble tutc scnkonscie, ce la prilaboro de sia lingvo-
sistemo.

"

G. B a n f i-B auer el Kapcsvar (Hungario), kiu verkis sian
propran projekton de artefarita lingvo, trovis Volapukon ciurilate per-
fekta kaj adeptigis al gia movado. Post B a n f i sekvis multaj aliaj

personoj, vidintaj en la lingvo de S c h 1 e y e r bonregulan, evolueb-
lan sistemon. La amikoj de Volapuk en la fino de la j. 1879 trovigis,
krom Gcrmanio, ankau en Austro-Hungario, Usono ktp. En la j. 1880
aperis germanlingve apartalibre la imua lernolibro de la nova lingvo1

,

havanta sur sia titolpago jenan fierecan devizon: «A1 unu homaro — unu
lingven».

Al tiu tempo la formoj de eventuale kreota artefarita universala
lingvo jam tiom evidentigis, ke la pliparto de fakuloj, akceptante la
cblccon de intcrnacia helpa lingvo, komcneis nei la alvenon de tiu
lingvo sub la

.
standardo de «imika, tutmonda*.

S c h 1 e y e r estis prozclito pri la universala. Li seiis nenion pri
la antaua sperto tra jarcentoj. Kaj tial ec post 10 jaroj, kiam la pli-

multo de volapukistoj solene nomis sian lingvon—internacia lingvo de
komerco kaj trafiko, Schleyer ciam subtenis la vidpunkton de
sia komenca devizo: «A1 unu homaro unu lingvo».

La konateco de Schleyer en la eklezia kaj literatur-gazeta .

mondoj donis al li grundon por sukeesapropagando de la nova tutmonda
lingvo.

.

La nombro da lingvoamikoj konstante pligrandigis. «Ciona Harpo»
jam ne povis priservi la interesojn de Volapuk kaj \omence de la jaro

1881 S c h leye r entreprenis la eldonadon de «Volaptika folio 2
».,

kiu tuj trovis vastan abonantaron. Schleyer estis tipasacerdoto
de la katolika centralisma eklezio. La naski|intan movadon de Vola-
piik li antaugarde euplektis per delikataj, sed krocaj retoj. Li estis

gia «kreinto» kaj li lasis por si la kontroladon kaj cefgvidadon de la ko-
mune-tuthoma movado. ;

La 11-an de.majo de la j. 1882, en vilago Alberweiler, en Wiirtemberg
fondigis la imua sccieto de volapukistoj. Samtempe Volapuk penetris
en Svedion kaj tie ankau fondigis volapiikista societo.

La nombro da volapukistoj krcskis kaj Schleyer fondis insti-

tuton de la de li komisiitaj gvidantoj de volapiikismo en ciuj landoj
kaj ec en apartaj provincoj kaj urboj. Kultura, tutmondsignifa entre-

preno, clank' al malvasta spirito de S c h 1 e y e r, en la XlX-a jarcento
estis arangata kiel iu absurda kavalirordeno.

La 12-an do septembro de la j. 1882 en Wiirtemberg maliermigis La unua societo (1882)
la unua konferenco de adeptoj de la tutmonda lingvo, logintaj en najba-
raj lokoj. Cirkau 70 kunvenintoj solene aklamis la aperon de Sch'le-
y e.r.

.

.

.

:.:,'
.

. ..

Estis publikigataj ampleksaj vortaroj de Volapuk. La movado venis
sur grandan vojon. Kaj Schleyer pli kaj pli certigis pri .dicca

destino de sia lab oro3 .

1 J. M. Schleyer, «Volapuk, die Weltspraclic. Entwuri einer Universalsprache
aller Gebildeten der ganzen Erde», Sigmaringen, 1880.

2 «Volapukabled», Ueberlingen 1881—1908.

_

3 _Tre karakteriza estas jena epizodo. Iom malbonhumora Schleyer foje dum
la vizlto de fama volapukisto, «natur-kuracisto» R. Kniele

(
25

)
plendis al la lasta pri

malbona traktado flanke de kelkaj personoj. Kniele rimarkis, ke interalie estas jam
tempo enkonduki en Volapukon vorton «envio», kaj tiam Schleyer respondis: «Mi ne
scias cu dio volus ke ni hayu tiun vorton, mi gin ne kreis, faru gin vi mem». «Tiama-
niere nokte la 24-an de febiuaro de la j. 1884 aperis la mal.serena voito .glot»
finas la rakonton pri la epizodo R. Kniele.
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Lal-a Kongreso (1884) La 26—27 de augusto de la j. 1884 en Friedrichshafen estis kunvo-
v

kita la unua imiversala kongreso de volapiikistoj. La pliparto de la

kongresanoj estis germanoj. La diskutoj kaj raportoj estis en lingvo

germana. Dum tiu ci kongreso estis reprezentitaj ankau lingvosiste-

moj, konkurantaj kun Volapiik: pazilingua, per raporto de S. P i.e r r e

kaj projekto.de «ideografio» per raporto de ties afitoro S. Baranovskij

el urbo llarkov. Por montri la malfacilajojn de la multlingveco., dum
la kongreso estis arangita speciala vcspcro kun raportoj en 25 diversaj

lingvoj.

Schleyer entreprenis kelkajn vojagojn tra Germanio kun di-

verslokaj raportoj pri sia lingvo. Komeneis aperi lernolibroj kaj jurna-

loj, dedicitaj al Volapiik, en aliaj

""'.." lingvoj. Speciale sukcesis Volapiik

en Nederlando.

En Francio, komence de la j.

1886, profesoro dePariza superako-

mcrelernejo A. Kerckhoffs
tre ageme akcelis la sukcesoil de

Volapiik, fondis kursojn de Volapiik

en kelkaj superaj lernejoj de Parizo,

eldonis ampleksan franc-volapiikan

gazeton1 kaj fine organizis la francan

societon por propagando de Vola-

piik.

Al la fino delaj. 1886 la nombro

de diplomitaj instruistoj de Vola-

piik atingis ciferon 328. AlVolapuka

movado aligis la scienculoj kun tiaj

famaj nomoj kiel geografiisto kaj

naturesploristo Alfred K i r-

chhof(25
), mcmstarc kunme-

tinta kaj eldoninta specialan ler-

nolibron de Volapiik. Ankau Max
M ti 1 1 e r eldiris pri Volapiik sian

opinion, keen la projekto de artcfarita imiversala lingvo ekzistas nenio,

kio kontraustarus la lingvosciencon. La franca jurnalo «Le Teinps»

en sia numero de la 16. januaro 1887 skribis: «Se iam imiversala lingvo

estos akceptita de komercistaro — tiu lingvo estos sendube Volapiik.»

Dum sola'jaro 1887 aperis 8 novaj volapiikaj gazetoj. Fortega torento

de la longe haltigata bezono de lingvo imiversala eliris sur la tersuprajon

— kaj la prelato Schleyer arpenau povis Mi sia povo «reguligi»

kaj «doni decan aspekton» al tin de li kaiizita movado.

[-a Kongreso (1887) En la jaro 1887 do 6.-9. de augusto en Mtinchen estis kunvokita

la Il-a imiversala kongreso de volapiikistoj. Gin partoprenis jam pli

multaj kunvenintoj, kaj el miilte pli granda nombro da landoj, ol ce

, la kongreso de la j". 1884. La malfacileco de la vortaro kaj elparolado

kaiizis tion, ke granda nombro da paroloj ree estis germanlingvaj.

La cefaj malperfektajoj de Volapiik montrigis pli kaj pli reliefe. La

malfacileco de lernado, siaspecaj literoj kaj plena arbitreco en la kun-

metado de la vortaro k. c. unuflanke kaj la despotismo kaj obstineco de

Schleyer .aliflanke estis tiuj fenomenoj, kiuj minacis la aferon

de Volapiik.

August Kerckhoffs

1 «Le Volapiik», Paris, 1886—1889.



En la Kongrcso de la jaro 1887 por direktado de la aferoj, rilatantaj Akademio <te Volapiik
la lingvokonstruon, estis clektita lingva akademio. Prezidanto de la

akademio restis S c h 1 e y e r, sed gia vera gvidanto estis gia direktoro,

prof. Kerckhoff s. Dum tiu ci kongreso estis decidite konservi

por S c h 1 e y e r la rajton konfirmi la ordinare elektatain gvidantojn

de la volaptikista movado.
Sed tuj post tin ci kongreso en la mondeto de volapiikistoj komencigis Skismo en la movado

interna] malkonsentoj kaj miskomprenoj 1
. En la jaro 1888 post la oka- (1888)

zinta elekto de gvidanto por volaptikista movado en Germanio, S c h 1 e>

y e r. malkonfirmis la elekton de eminenta volapiikisto, prezidanto

de Munliena soeieto kaj organizinto de la Il-a Kongreso, prof. Schnep-
p e r. Tion sekvis interbataloj, finigintaj per skismo en la Munfiena
volaptikista soeieto. Tra la tuta Germanio la volapiikistoj, disorgani-

zitaj per la agoj de . S c h 1 e y e r, dividigis je malsame pensantaj

tendaroj.

Samtempe akrigis la maturiganta konflikto inter Schley er
kaj la reformema akademio. Kerckhoff s rifuzis agnoski por

Schleyer ties rajton de malakcepto por la akceptitaj de la akademio
novajoj kaj reformoj en la lingvo. Multaj reformemaj volapiikistoj

forlasis la malvivan Volapiikon kaj aligis al pli fresaj kaj elastaj projektoj.

En la j. 1888 volaptikista soeieto de Niirnberg aligis al la internacia lingvo

de D-ro Esperanto.

La akademio en la j. 1889 kunvokis la Ill-an volapiikistan kongreson La III-a Kong-res**

en Parizo. Schleyer rifuzis agnoski ci tiun kongreson.f Lakongre- (1889)

son tamen partoprenis cirkau 200 plej bonaj reprezentantoj de volapii-

kismo. Ciuj diskutoj kaj raportoj estis faritaj en Volapiik. Tio estis
:

kolosa eksperimento por tiu tempo. Sub la formo de Volapuk sukcesis

en la praktika ekzameno la principo de artefarebleco de internacia lingvo.

Sed Volapuk mem pluafoje akcentis siajn malperfekta/jon antau tiu

ci internacia, interesita pri gi kaj gin uzanta kunvenintaro.

Necesis reformoj. La kongreso sin montris unuanima kaj komisiis

tiusence la volapiikistan Akademion. Responde al tio S c h 1 e y e r

proklamis la parizan akademion eksigita kaj formis la novan. Li f ondis
.

novan tutmondan hierarkion de volapiikistoj, kiun formis. senator oj kaj

administrantoj por kontinentoj, apartaj landoj kaj urboj kaj fine por

la plej etaj volapiikistaj organizajoj.

En ciuj ci faroj ni povas observi striktan starigon de eerta lingva

"fcudismo — tute kontraua al la starigintaj en la tutmondo demokratiaj

tendencoj.

Schleyer por sia lab oro estis rekompencita de la papo per titolo

de persona cambelano de lia sankteca papa mosto.

La volapiikista movado en tiu tempo atingis la plej supran gradon

de sia progreso. En la jaro 1889 ekzistis 283 societoj kaj 25 volapii-

kistaj gazetoj. Pli ol 1000 diplomitaj instruistoj estis dissemitaj

tra la tuta mondo. La lernolibroj de Volapiik ekzistis en 25 lingvoj.

Antau tiu ci jaro entute aperis en Volapuk 384 libroj ,brosuroj kaj aliaj

eldonajoj. Volapiik estis instruata en kelkaj superaj lernejoj de Eiiropo

(Paris, Wien, Bordeaux, Madrid, kelkaj en Italio), en JNTorda kaj Suda-

Amerikoj. Tre kompletan indekson de ciuj libroj kaj gazetoj pri la

problemo de universala lingvo kaj ankau eldonitaj en Volapuk antau

la j. 1889, oni povas trovi en la «Jarlibro de diplomitaj volapukistoj»

de Kerckhoffs (1889) (
34

).

1 «Ein Wort zur Aufklarung. Den deutschen Volapiikisteri gewidmet vomAka-
demischen Weltsprachverein Munchen», Miinchen, 1888 (

47
) — Rupert Kniele, «Ein

offenes Wort zu den Miinchener Vorgangen I, II, III», UeberKngen (
47

)..
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la socia konslsto de la Grandah intereson prezentas la demando pri la sociaj kohsistigai
yolapiiksta movado element oj de la volapiikista movado. Kiuj estis la unuaj volapiikistoj?

Kiujn sociajn klasojn kaj rondojn ili reprezentis? Per tiuj demando*
ni havas klaran respondon. Volapiik disvastigis, trovis roalan subtenon
kaj praktikan aplikadon ckskluzive en la rondoj de mezrica kaj eta
burgaro kaj inteligentularo. En la listo de la diplomitaj volapiikistoj

(1889) ni trovis ec ne unu laboriston. Pastroj, kuracistqj, instruistoj,

komercistoj kaj ingenieroj plenigas la tutan listen. Tia situaeio estis

tute natura. Sian unuan lernolibron kaj sian lingvon Schleyer
antaiidestinigis al «la klerularo de la tuta mondo». La alia gvidanto de
la volapiikista movado, prof. Kerckhoffs nomis Volapukon—

~ internaeia lingvo de komerco. Vola-
&•< piik arbitre kreita, sen sufiea -atento

de la reala vivo kaj de laekzistan-

taj lingvotradicioj, posedanta, laii

la fi.era deklaro de la unua diplo-

mita instmisto de volapiik, Karl
L e n z e, 505.440 dcrivitajn for-

Ifiifl QAI DIW Big Ihfcj mojn do unu vcrbo, dependanta eks-

-s^M^^^&^H Huzive dc.sia aiitoro, - ne povis^ ^ '^?Ak^5XS^> servi al la kezonoj kaj postuloj de
r/7S/V^\^<r\\ 1/ P^y laboristo, nesperta en la gramatikaj

detalajoj, kaj bczonanta plian libe-

recon en la lingvo-nzado,. ol tin

kiun prezentis Volapiik

Insigno de Volapiik La kreskanta laborista klaso be-

zonis por si interkomprenilon faci'lan,

simplan, kun kutimaj formoj de konstruo. La simpatioj de la laboristo

j

devis esti por la ideo de imivcrsala lingvo. Tion atestas la rezoiucio,
akceptita dum la Il-a Kongreso de I-a Internacio, sed tiuj simpatioj no
povis farigi io reala rilate la artefaritan, elpensitan, forsiritan de la vivo
Volapukon, des pli estratan lau absolutismaj metodf j de Schleyer.

Laboristaj kluboj kaj sindikatoj estus |ojaj ekkoni Volapiik. kaj
apliki gin, sed tute objektivaj kauzoj ne permesis al ili efektivigi siajn

intencojn.

Certc ni rimarkas certajn signojn de interesigo pri la problemo
de internaeia lingvo ankau en laborista gazetaro. En la j. 1884 en
la socialisma verko de nekonata aiitoro 1 estas atentata la gran da signi fa-

de la efektivigo de la universallingva ideo por la internaeia movado
de laborista Idas o.

La 29-an de novembro de la j. 1884 R. K n i e 1 e, lau la invito
de la sindikato de Heilbronn, tralegis en la loka domo de la sindikato
raporton pri universala lingvo

(
2
°). La raporto estis tre varme ak-

ceptita, sed... post unu jaro, same kiel post 5 jaroj en la laborista centro
de Heilbronn trovigis inter la volapiikistoj ec ne unu laboristo

(
34

). Sed
anstatau tio en la volapiikista listo trovigis la posedantoj kaj direktoroj

de la Heilbronna fabrikejo de argentajoj, de la asekur-transporta oficejo

k. c.

Oni povis nur csperi iujn sangojn en la tradicioj de la Volapiik-

organizo kaj evoluo. Kun kresko de la volapiikistaro tiuj sangoj estus

devintaj plidemokratigi la lingvon kaj gian organizon, estus devintaj

plifaciligi gian ekuzon por la pli vastaj amasoj kaj ankau por la labo-

ristoj. Tamen tiuj sangoj. neniam okazis.

1 «Beitriige zur Liisung der sozialen Frage», Wien, 1884.
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Ne estas malinteresaj ankaii la informoj pri porvolapiika movado
en la absolutisma Rusio en la epoko de Aleksandro la IIT-a.

En tiu regno estis des malpli versajna kaj ebla in utiligo de Volapuk
flanke de laboristoj, sed inter la rusa inteligentularo la nova movado
tamen faris ioman progreson kaj al la momento, kiam en la jaro 1887
aperis Esperanto, la nombro de ruslandaj volapukistoj atingis kelkajn
.centojn.

Dum la imuaj jaroj de sia ekzistado Volapuk disvastigis precipe
inter la germane parolantoj. Ankaii en Rusion Volapuk penetris pere
de la ruslandaj germanoj. En la jaro 1882 en.gazeto «Rigaer Tageblatt»
de urbo Riga, aperis artikolo, rekomendanta Volapiikon.

Seh lever indikis, ke en la jaroj 1884 kaj 1885 lernolibroj de
lia Lingvo disvastigis en Odessa, Riga kaj Tiflis. En la j. 1884 en Brno
(tiama Austrio) aperis -la unua ruslingva brosureto kun «mallonga gra-
niatiko de universala lingvo»

(
47

). Tin ci kvarpaga brosureto estis

kunmetita de germanoj el la apudbaltaj * -

provineoj, F. W a 1 d m a n n kaj A. . - ,.--,-.
__

, ..... ,_,

Slefoeht. La 14-an de novcmbro de >- /•
.

•

' -"i

la j. 1885 en gazeto «Novoje Vremja»
aperis propaganda artikolo de I v a n
Holin, kaj en la komenco de la j.

1886 pere de la eldonejo de A. S. Suvorin
aperis la, unua ruslingva iernolibro (h la

nova Lingvo 1
. «

En la j. 1886 kaj sekvintaj (gis la 1890)
estis eldonitai kelkaj lernolibroj en Mos-
kva, Vjatka, Peterburg kaj flarkov. En-
tute aperis en la rusa lingvo cirkau .16

lernolibroj, vortaroj kaj libroj, dedicita/j

al la propagando de Volapuk.
La 15-an de februaro de la j. 1886, en

la instrua fako de la Moskva societo por
akcelado de teknikaj sciencoj estis farita

de E u g. Bik prelego pri Volapuk.
Tiun- prclegon ceestis 600 auskultantoj. En Peterburgo energian propa-
gandon faris ingenicro V. K. Rosenberge r. En la j. 1887 en Mos-
kvo fondigis la unua kaj sola en Rusio societo volapiikista (krom du
societoj en Finnlando, en Raumo kaj Kuopio).

En la j. 1887 la generala nomaro de ruslandaj volapukistoj nombris
186 adresojn.

Kiom malfacila estis laboro de la rusaj pioniroj de volapiika movado,-
en la cirkonstancoj de absolutisma regimo, atestas tiaj citajoj el la libro
de R. Knielc (

25
): «Tre granda allluo el alilando de volapukaj

libroj kaj lernolibroj interesigis la rusan policon kaj kauzis giajn
antaiitimojn, ke tiu ci literature povus esti utiligota por propagando
de revoluciigaj ideoj. Tio kreis pretekston por ke la police metu diver-
sajn barojn al disvastigo de Volapuk.

»

Por ricevi volapiikajn jurnalojn el alilando, on! devis skribi specia-

lajn petskribojn,
.
impestatajn per taksmarkoj je 1 rublo 60 kopekoj,

sed la nomaro da pefcantoj estis tiel granda, ke sajnis neeble doni al

ciuj la permeson. La propono de ingeniero Rosenberger referi

pri la alilandaj eldcnajoj en Volapuk ne ricevis aprobon de la Cefa

Volapiik en Eusio

R. Kniele

1 Volapuk. Vsemirnij jazyk Slejera, Tzlojenije voprosa. Grammatika s priloje-

nijem slovarja, sostavil Iv. flolin», S. Peterburg, 1886
(
47

).
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cenzura komitato kaj la lasta komisiis al speciala cenzuristo Sankov

ellerni la novan lingvon. Sed ec post tio multfoje la senditaj en Rusion

volapiikaj eldonajoj revenis al iliaj sendintoj en alilando kuri noto

«Refus6» Crifuzita)..
.

- Komence de la jaro 1889 la movado volapukista ekglitis malsuprcn

kaj en baldaiia tempo tute cesigis.

K e r c k h f f s, obeante la pro-
"''", ------

j)ono
j
n c]e }a pa-riza kongreso. komen-

eis prilaboron de reformoj. Li intends

simpligi la gramatikon, eljctinte la su-

perfluajn duoblajn afiksojn (ekzemple ji

kaj of por formigo de viringenro), mal-

grandigi la kvanton da yerbotcmpoj (6),

eesigi la pluan kripligon de la vortoj,

plisimpligi la vOrtfaradon.

La skismo inter la volaptikistoj, manko

de unu gvidanta centro, neebleco de laiig-

rada plibonigo de la lingvo, scnsenca

lingva kaj organiza
t

absolutismo de

Sehlever, kresko de diversopinieco—

kondukis* al detruo de la intencoj de

K erckhoffs. La societoj komencis

l.ikvidigi unu post alia. La gazetoj cesis

sian ekzistadon, malaprobante la foreston

de unuanima agado kaj la taktikon de Schleyer
Scnimziigiiite pri la sukceso de la afero, K e r k h 1 1 s en la

jaro 1891 eksigis el la ofico de la direktoro de l'akadcmio. La lasta elek-

tis kiel sian direktoron ingenieron V. .K. Kosenbcrger el Peter-

burgo, kiu komencis gvidi ellaboron de tute nova sistemo de arteianta

lingvo. .....
Multaj volaptikistoj, malesperiginte pri Volapiik, publikigis siajn

proprajn proiektojn do reformoj kaj do novaj hngvoj. Cmjn tiujn re-

negatojn Schleyer eksigis el la listoj de volaptikistoj. Post

10 jaroj, eirkau la jaro 1900 , de la brila volapukista movado restis, lau

la sciigoj de volapukista adresaro, nur 159 personoi mterkorespondantaj

daiire enkondukis en sian lingvon «plibonigojn» kaj

V. K. Roinberger

^loWil-per v oiapulv

S c h 1 c v e r

«koreivtoin»,"farante gin pU kaj pli arbitra. Kelkaj adepto] do Voiapuk,

restintaj fidelaj, kiel pastro 1 n el Luksemburgo, obeante la

ordonom de S"o h 1 e y e r, daurigis publikigadon en la <<plibonigita»

Volapiik, sed la legantoj de tiu materialo farigis 61am pn malmuite-

nombrai. ..: ,
7
*

En la i
1904 stiria societo volapukista apcrigis propaganaan brosu-

ron por dcfendo de Volapiik (
27

). En tiu ci brosuro estas nomata tuta

vico da avantagoj, kiuin havas Voiapuk kompare kun la alia] sistemo]

kaj Esperanto, kaj estas montrataj konsideroj, ke umversalan imgvon

ne estas eble konstrui siir la bazo de internacia yortmaterialo. lio estis

lau nia scio la lasta propaganda manifcstacio de volapnkistoj.

Cetere Stojan (
40

) citas ankorau unu anomman porvolapukan

]ibreton\ aperintan en la j. 1916 kaj spociale direktitan kontrau Espe-

iail

E°ntute en Voiapuk aperis en diversaj jaroj, lau niaj ne tute kompletaj

informigoj, 310 Imiolibroj kaj propagaudiloj en 2S lmgvoj, lou cldon-

.

" "i«Die Wcltsprache-ein Ruf an, die Gcsamtmensclilieit», Dresden-Leipzig, 1916,

ioe



afoj kun nura volapiika teksto, kaj dum la tuta tempo aperis 58 diversaj

gazetoj.

P. Stojan (
40

) donas liston el 23 gazetoj kaj 93 lerniloj kaj libroj.

En la j. 1908 formortis la lasta volapiikista gazeto. Gis la j. 1912

ekzistis unu, tute seninilua volapiikista societo. Gis sia morto mem,
S c h 1 e y c r " restis malamika por ciuj aliaj projektoj de artefaritaj

lingvoj. Li daurigis sian laboron pri la dika volumo de «korektita»

Volapiik kaj konsideris ciujn forlasintajn Volapiikon siaj pcrsonaj ofend-

intoj

.

Fininte mallongan trarigardon de la Volapiika historio, nepre ne- Kauzoj de ekiloro kn]

cesas, ke iii provu iom anaiizi la kauzojn de gia rapida ekfloro kaj.de de estingo de Volajmk-
a« '

• i , • nriovado
gia same rapida estmgo.

Kial inter la multnombro de antauirintaj Volapiikon lingvoprojektoj

neniu havis ee je unu procento da tia sukceso kaj da tia praktika apliko

kiel Volapiik? — Jena estas la unua demanclo.
,

La reformiginta, depost la mezepoko, socio de Europo, kreskigante

siajn internaciajn 'rilatojn, sentis bezonon de la internaoia tutmonda
. ligilo. . Plej avangardaj pensuloj de tiu socio meditis pri tiu problemo

.

kaj faris koncernajn projektojn. La lingvo-scienco, plej malprogresa

el ciuj sciencoj — gis nun pleje esploranta la estinton kaj tre malmulte

atentanta la estonton, la lingvo-scienco, intime ligita kun la sociologio,

kiu mem trovigis en stato apenaii embria, — tiu lingvo-scienco ne povis
.

doni iujn fiksajn legojn, kiuj difinus la faratan projektadon. Tial.naski-

gis projektoj do pazigrafio kaj filozofaj apioriaj lingvoj. Izoluloj—

Leibnitz, C a r p o p h o r o p h i 1 u s, S c h i p f e r, De En-
d e 1 1 e — provintaj krei lingvon sur bazo de la ekzistantaj naciaj

lingvoj — nek povis argumenti sian pravecon, nek tiri al siaj ideoj

la publikan opinion. Ill restis nur ignorataj profetantoj.

Rezulte la tuta mondlingva problemo estis eksperimente prilaborata

de apartaj izoluloj, ne ligitaj per iuj komunaj principoj. Tial la tuta

amaso da projektoj de la periodo antauvolapiika estas karakterizata

per profunda, individualismo-utopiismo de iliaj projektantoj. Kaj la

individualismo estis unu el la kauzoj, kial neniu el tiuj projektoj povis

sukcesi. Estis "ankau aliaj kauzoj: 2) malmultaj estis la projektoj detale

ellaboritaj, posedantaj ciujn necesajn ecojn do la lingvo, posedantaj la

necesan por praktika uzado esencan similecon al la naciaj naturaj lingvoj,

kaj 3) neniu el la .projektantoj, kreintaj «veran lingvon» — laiikvante

kaj laukvalite similan al la ekzistantaj naciaj lingvoj, montris sufican

persiston por daiire propagandi sian projekton inter la vasta publiko.

Sufice vasta propaganda laboro farita de M a i m i e u x, de Sudre
kaj de S o t o s c h a n d o ne povas est! konsiderata, car temis

pri projektoj de pazigrario, de muziklingvo kaj de apriorie-filozofia

sistemo, kiuj ciuj estis tro malsimilaj laukvalite al la lingvoj ekzistan-

taj.
'

Inter siaj antauuloj Schley er estis ciurilate plej bonsukcesa:

1) Schleyer kreis detale ellaboritan lingvon, lafiesence simi-

lan al la naturaj. lingvoj; lau sia strukturo Volapiik estis perfekta, car

gi enhavis senrezerve aglutinan karakteron— pleje facilan kaj pleje

akcepteblan ce vasta studado de fremda lingvo.

2) Schleyer bonsukcese povis arangi certan grundon por disko-

nigado de sia verko; lia gazeto «Sionsharfe» jam unu jaron antau publi-

kigo de la lingvo komencis gin propagandi. Tiu gazeto estis organo

populara kaj gis tiu tempo al ciuj lingvo-projektistoj mankis guste

iu rimedo ligigi kun la vasta publiko kaj ne nur kun la interesigantaj -

pri la problemo fakuloj. . .

..""
"i07!
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Volapiik farigis populara. Certe en la jaro 1880 la bezono mem
de internaciaj rilatoj — ce rapida kresko de ciaspeca trafiko — estis

multe pli akre sentata ol en XVII., XVIII. kaj ec en la mezo de la XIX.
jarcento.

Jenaj cstis la kaiizoj, kial Volapiik ricevis subtenon kaj ekfloris.

Gi estis subtenata de la burgaj intelektulaj tavoloj. La laborista klaso,

simpatianta al la lingvo, ankorau no ven is al gi; sod se la Volapiik-

movado estus pluen vastiginta kaj kreskinta, so Volapiik ~ ce daura

internacia uzadc—estus ricevinta pli taiigajn ecojn, — sendube ankau
la laboristoj ne mankus inter la volap iikista.ro.

Kia.j do cstis kauzoj de la malprcgrcso, do estingo de la Volapiik-

. movado? Jena estas la dua demando.
La efektiviginta dum unu dekjaro praktikado kaj aplikado de Vo-

lapiik elmontris giajn esence lingvajn malpcrfektajojn.

Gia gramatiko estis tro sargita per superfluaj formoj, malfaeiligantaj

la lernon de la lingvo. Gia kompleta artefariteco rilate la elekton do

gramatikaj formoj pligrandigis ci tiun malfacilecon. La kripligitaj

vortoj de la europaj lingvoj ankau estis tre malfacilaj por lemado. Certe

tiu kripligo atingis altan gradon, so eo la vorto propra «Pcrtugalic»

cstis volapiikigita kiel «Bcclugan».

Tamen estus erare aserti, ke nur la esence lingvaj mankoj estis kauzo

por estingo de Volapiik-movado. Sajnas al ni, ke plej trafe la verajn

kauzojn de 'tiu estingo rnalkovris Zamenhof— autoro de Espe-

ranto, la lingvo sukcesinta pest Volapiik. Li diris dum sia parolado

antau la VII Universala Kcngreso do Esperanto en Antverpen, 21

—

VIII—1911: «Volapiik pereis cefe pro unu grava eraro, kiun gi bedaurindo

enliavis: absoluta manko de natura evoiuipovo; kun ciu nova vorto

au-formo la lingvo devis konstante dependi de la decidoj de unu persono

au do facile inter si malpaconta personaro. Kiel sur bastono, plantita

en teron, novaj brancoj kaj folioj ne povis nature kreski sur gi, sod

devis esti konstante skulptataj kaj algluataj. Se ne ckzistus tiu eraro,

kiun korekti oni bedaurindo ne povis, Volapiik neniam percus, kaj ni

ciuj. nun versajne parolus valapiike 1
.))

Volapiik estis projekto individueca. Scd tiu indiviclueca projekto

jam estis ckuzita de miloj da homoj. Tiu kolektiva uzado devis legike

kaj neeviteble transiormigi «individue kreitan» lingvon en lingvon

kolektive uzatan kaj kolektive evoluigatan. Tamen Volapiik neniam

farigis lingvo kolektive evoluigata. Tion kontraustaris ne nur la prin-

cipoj arbitraj de gia konstruo, tion kontraustaris la autGro de la lingvo

mem. Tial la lingvo, ekuzita de certaj progresemaj rondoj cle la socio,

suferis grandan strecon inter la tendencoj cle natura lingvoevoluo kaj

la tendencoj de gia cef-organizanto S c h 1 e y e r. Al la burge-demo-

krata socio, bezonanta same demokratie evoluantan lingvon, estis pre-

zentita lingvo laustrukture kaj lauorganize reprezentanta malnovajn

genajn tradiciojn de la feuda epoko. Jen kial pereis Volapiik. Estis

demando ne nur lingva. Estis demando ankau sociologia.

La ratorto de Sclilever -^n ^a i
aro ^^ ^a 80-jara Schleyer mortis, testamentinte

(1912)
* la gvidadon inter la restintaj grandagaj safoj de sia safaro, al pastro

S 1 e y m e r. Tiu ci lasta malfermis en Konstanz monumenton— mar-

moran tabulon kun reliefo kaj subskriboj on la volapiika kaj germana

lingvoj — sur la domo, en kiu vivis, lab oris kaj mortis J. M. S c h 1 e-

yer.

1 Esperantista doluimentaro. XVIII kajero. Sepa Universala Kongreso de

Esperanto*, Paris, 1912, p. 85 (
47

).
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La entreprenita de Schleyer e 1 d o n o de lia nova vortaro
restis ne plenumita.

Sleymer eldonis broluron «pri la fama katolika inventinto1
*,

pere de kiu la katolika' eklezio volis utiligi por siaj celoj tiun famecon,
kiun tiel ail alimaniere posedis Schleyer. La dissendita de S 1 e y-
mer cirkulcro, rcdaktita en Volapiik: «Volapiikanes valik», datita
per majo de la j. 1913 kaj sin turnanta al la restintaj volapiikistoj, estis

la lasta eldonajo en Volapiik. Kaj lau cio jugante — gi restis sen res-

pondo 2
.

Jam kiel eldonoj por amatoroj devas esti taksataj la Volapiika
gramatiko kaj vortaro (germanlingva), eldonitaj en la 1931 de D-ro
A r i e d e Jong en Leiden (Holando). Waive sonas la parolojde
por—volapiika propaganda folio klariganta peraon da Volapiik per
mist era j kauzoj; gi estas eldonita en la j. 1931. de iu tuuisa arabo
Salah Eddine Kemal, loganta en Horboden (Svisio).

En la fiasko de Volapiik la aiero de internacia lingvo ricevis sajne
nekorekteblan baton. Sed la afero de lingvo internacia ne mortis. Gi
revivigis— post du jardekoj de apenaua vegetado, gi en la formo de
Esperanto atingis sukccsojn, multoble pli grandajn ol la iamaj sukccsoj
de Volapiik.

1 Sleymer, «Ein beriihmter katholischer Erfinder» , en n-o 180 Collection «Yolksauf-
klarung», Klagenfurt, 1913.

2 -«Discoussiones de Academia pro interlingua», 1913, t. IV, n-o 3, pg. 59 ('1T).
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VIII

ARB1TRAJ PPIOJEKTOJ DE ARTEFARITA LINGVO POST VOLA-
"•

. PUK (1880—1930)

Lingvo estas neniel organismo — gi estas difinita funkcio

Lingvo] artefaritaj estas ciuj pli malpli naturaj, la naturaj —
pli malpli artefaritaj.

Cefa afero estas: akceli la evoluon de arteianfca lingvo, ec

se gi ne estus la plej perfekta.
b

Prof. S chu chard t (Graz).

Esploristoj-fantaziuloj, glorcasantoj, enviintoj de' Schleyer,
seniluziigintaj volapukistoj, ciuj intermiksite daurigis publikigi ciam

pli novajn kaj novajn projektojn de artefaritaj lingvoj de ciuj specoj

kaj sistemoj.
. . . A

La kreskanta nombro de tiuj projektoj instigas nm en escontaj ca-

pitroj de tin verko doni jam ne lautempan kromkon de la evoluo de la

ideo de universala lingvo,. sed dedici eiun apartan capitron al apartaj

specoj de la artefarita lingvo dum certa periodo. En tiu do capitro m
pritraktos tiuin arbitrajn, profimde individuistajn-utopustajn projek-

tojn, kiuj aperis inter la jaroj 1880—1930; kaj inter tiuj arbitraj sistemoj

ni traesploros unuavice la sistemojn de pazigrafio.

"
' PAZIGKAFIOJ

ci+nnn-n Iv^nnvio Baranovskii, verkisto kaj inventisto, eks-

S. Barano^ij (1884) J2T^UrZl^l la uniWtato de Belsingfors (1842-1863),

fondinto de abstinenea movado en Finnlando, jam en la jarc
>

Iboo en

sveda gazeto «Finlands allmanna Tidning», publikigis siajn vidpunktojn

pri la Droblemo de sistemo de universala skriba lingvo. En la pro lbb-±

la sesdekokjara autoro publikigis siajn ideojn per apartaj orosuroj,

aperintaj samtempe rouslingve1 kaj franclmgve. Per apengo de ciuj

brosuroj la autoro fans provon <<inviti eiujn bonvole partoprenontojn

al la laboro, necesa por la bono de la tuta homaro». Por a sama celo

en augusto de la j. 1884 B a r a n o v s k i
j
partoprems ec la kongreson

de volapukistoj en Friedrichshafen.
_ a m .

La projekto de Baranovskij havis jenajn cefajn trajtojn:

40 bazaj signoj, figurataj per du linioj.de diversa dislokigo kaj stridikeco,

kombinataj en la plej multfazaj kombinajoj po ses signoj — povis espmni

entute Ms 40 6=4 096 000 000 da bazaj ideoj. La sama] signoj, metataj

post la ses komencaj signoj (en ciama nombro el tri signoj) devis espnmi

la gramatikajn finigojn kaj variajojn.

~
: ^ld^ogr~afija. Obscij iazyk dlja vseli narodov, predlagajet Stepan Baranovskij,

fiaijkov >
'l884(* 7
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Fakuloj de ciuj faksciencoj devus fari sciencan klasifikon, sin ako-
modante al la akceptitaj sesciferaj signokombinoj. La aliaj scieneuloj

fakuloj devus prilabori ideografiajn esprimojn por. ideoj gramatikaj
(p'or la finigaj kombinoj el 3 signoj). Per la anstatauo de la ideografiaj

signoj per kombinajoj el literoj, oni povus transponi la ideografiajn espri-

mojn je parolebla lingvo.

Kiel iiustrajoj por tiuj teoriaj proponoj estis aldonitaj la ideografiaj

signoj en ilia skri'ba kaj parola esprimado por apartaj cifernombroj,

ekz. por la nombro 196 000 000 000 — la sona elparolo estus «muzuvu»,
kaj por 2 030 505 800— «nurili-belebedalala».

En la j. 1886 en Parizo aperis kiel eldonajo de Laurousse traktajo

de Agnus pri la problemo de universala, por ciuj unuavide kom'pre-

nebla pazigrafio1
. .

P. S t o j a n
(
40

) notas kun demandosigno, ke estis pli fruaj eldonajoj

de la sama auto.ro, rilatantaj al la jaroj 1870, 18742
, tamen ili restas al

ni nekonataj.

E.,0 s. e,n t a 1 enlajarol886eldonisprojektonde«Eosentalografio3
>>.

Post Gablentz li estis la dua aiitoro, aperiginta sian sistemon sub
sia familia nomo.

En la jaroj 1887 kaj 1888 F. Fried r.ich publikigis 4 sistemon
de universala ideografia skribo «Kokografio». Estis preparataj vortaroj.

de la sistemo
(
34

), sed presitaj ili ne estis.

Eusa literaturisto kaj tradukisto, Vsevolod .. Cesihin
publikigis proponon de ideografio en iom alia speco — de ideografio

cifera5. C e s i li i n skribas: «Se la eina skribo estus lernita en Europ o
kaj farigus internacia skriblingvo de la tuta tradukita literaturo, tiam
la problemo de tutmonda skriblingvo estus solvita por cies felico.»

Sed car la eui'opanoj ne montras ian emon lerni la cinajn hieroglifojn,

tial Cesinin proponis sufice komplikan, ne prilaboritan gis fino

sistemon de cifera pazigrafio, bazita sur: 1. principoj de cifera grama-
tika klasifiko, proponita de P li i 1 i p p E e i f f (1792—1872)
lau kiu: substantivoj— 1, adjektivoj, — 2, pronomoj

—

-3, verboj— 4,
adverb oj — 5 ktp; 2. principoj de klasifiko de sciencoj, proponita de
Aug. Co m t e.

Eezulte oni liavus la esprimojn de jena formo: abato — IV6
; abata

rango — IV6
1; abatejo — 1V6

2; abateto (karese-diminutiva nomo)—
IV6

3; abatino — 21 1VG3 ktp.

Eii la jaro 1913 (Guerard^) erare indikas la j. 1910) Cesihin
publikigas sistemon «Nepo 6

», en kiu, aplikante komplete la gramatikon
-de Esperanto, li prenas ciujn yortojn en ties natura transskribo eL la

vortaro de aina nacia lingvo. C e s i li i n do kreas tiamaniere en unu

Agnus (1886)

Rosental (1886)

F. Friedrich (1887)

CcSifiin (1902)

1 Agnus, «'Langue Universelle sans etude.pom1 communiquer immediatenient avec
les etrangers>>, Paris, 1886.

2 Agnus, «Clef des langues, dite langue universelle par recriture». Paris, La-
rousse (?).

;

3 Rosental, «Rosentalograplxia», Roma, 1886.
4 F. Friedrich, «Begrijfszeiclien als Schrift fur alle», Prag, 1887, kaj de.la sama

aiitoro: «Kokographie im XIX. ^Jahrhundert», Zurich, 1888.
5 Vidu artikolon deV. Cesihin, «Opyt vsemirnago pisjmennago jazyka ili. cifro-

vaja ideografija», en la gazeto «Naucnoje obozrenijc»,Pcterburg, 1902, n-o 10 (oktobro),

pg. 147—166-(«)
A

6 Vsevolod Qesifiin, «Novyje varianty Esperanto. Nepo mejdunarodnoje. (Nepo
.dnternationar.a) i Nepo nacionalnoje (Nepo national' a)», 2-e izdanije, ispravlennoje
i dopolnennoje. Petrograd 1919, kaj la sama eldono de.la sama jaro en franca
lingvo

(
47
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fojo tiom da novaj sistemoj Nepo, kiom da naciaj lingvoj ekzistas, car

la gramatikaj reguloj kaj elementoj de Esperanto estas egalmezure opor-

tune akomodeblaj al ciuj tiuj lingvoj.

Tiel ekzemple, la frazo «venu, mi atendas», estas skribebla lau la

sistemo Nepo en ciu el la 4 lingvoj: rusa, .franca, germana kaj angla jene:

kommen
to come

prihoditj I jdatj

venir I u, mi attendre as

warten

to wait

Sed C e s i li i n iras pli malproksimen kaj proponas krei «Nepon
internacian», elektinte la vortojn el kvar cefaj lingvoj: franca, germana.
angla kaj latina.

La malnatnra kombino de la elementoj, prenitaj el diversaj lingvoj

,

faras ci tium sistemon ankoraii pli malakceptinda.
Krome, C e s i h i n lasas tute netusita la problemon, kiamaniere

la koncerna lingvoformo, prenita el'tiu air alia lingvo, estos prononcata.

Ja, la reguloj de la prononcado en. diversaj lingvoj tre distingeble dife-

rencigas.

Ec se simila sistemo povus esti praktike uzata, gia uzo estas nur tiu

de pazigrafio— por skribaj rilatoj.

En la francftngva eldono desia lernolibro-slosilo (1919) Ce si £ in
donas ankau sistemon de «Nepo ideografia» (Nepo Ideographie-a), en
kiu la samaj finajoj kaj.partetoj de la Esperanta gramatiko estas aldo-

nataj al la bazaj ideografiaj hieroglifoj de la cina skribo.

Aliaj pazigrafiistoj de Analogiajn ideojn pri la apliko de la einaj hieroglifoj por universala
a period© 1001—1904 skribo esprimis pli malfrue F. G i 1 b e r t1 . Tamcn ankau Ha propono

;

altiris al si nenies gravan atenton.

Projekton de skriba lingvo konstruita sur logika bazo, publikigis

. C. H.aag enlaj. 1902 2
.

.^

Ni donu kelkajn ekzemplojn el la signaro, proponita de C. H a a g:

.1 antau; I. malantau; ____ super; ~ sub; I.I en. .1. fer-

mita: ..I malfermita; ne; x nedifinita*. S difinita; k. t. p..

W. R i e g e r3 en Graz en la j. 1902 per sia sistemo de ciferaj gra-

matikaj signoj returnigas nin al la projektoj de ciferaj gramatikaj for-

moj lau la tipo de H our \y i t z aii M a t r a y a. R i e g e r es-

primis per ciferoj nur gramatikajn formojn
(
8
). La vortoj estis radikaj,

prenitaj el la vortoj de iu difinita lingvo.

Do tiu sistemo povus esti adoptita ankau al la lingvo Esperanto.

La frazo «La lingvoj, kiel ciuj homaj kreajoj, restas absolute ne samfor-

maj» estus tiaokaze transkribata tiel — «Lingvo 10, 8 ciu 10 kreo 10

homa 10, 77770030 resti samforma 10».

Kiel lastajn aiitorojn de la pazigrafiaj projektoj de tiu periodo P. E.
S t o j a n

(
40

) nomas C. W arnery4 kaj Hugo d' A 1 e s i
5

.

Per hektografo estis presita en la j. 1902, verko pri sistemo de inter-

. nacia skribo «miografio», de iu argentinano A. C a s a r i c o 6
.

1 Friedrich Eobert Gilbert, «Die Bilderschrift von China, und Japan als interna-

tionale Weltschrift», Berlin-Leipzig-New York, 1924.
2 Carl Haag, «Versucb. einer ' grapliischen Sprache auf logischer Grundlage»,

Stuttgart, 1902.
3 W. Rieger, «Zifferngrammatilv, welche init Hilfe der Worterbiicher ein mecha-

nisches Uebersetzen aus einer Sprache in alle anderen ermoglicht», Graz, 1902.
4 C. G. Warner'y, «Con-espondance ecrite universelle», Paris, 1904.
5 Hugo d'Alesi, «Methode de Correspondance Int., la langue numerique», Paris,1901
6 «La Miografia — Sistema di Ecritura internazionale, A. Casarico», Cordoba,

Rep. Argentina, 1902
(
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Umi ekzemplero estis donacifca de la autoro al la germana ministerio

por alilandaj aferoj. La sistemo de C a s a r i c o ankau rememorigas.
la sistemon de M at r a y a kaj similas la sistemon de C e si li i n,

ekz. la vorto abatino estus— 16 28. ...
Per tio ni elcerpas la liston de pazigrafiaj projektoj, publikigitaj*

dum tiu tempo, se ni ne konsideros ankorau unu sistemon, kiu atingis^

—en tre malvastaj limoj, tre vastan aplikadon.

Sub la nomo de tiu ci praktike utiligata pazigrafia sistemo ni konside-. La klasifika sistemo de
ras

L

la «bibliografian decimalan klasifikon de l'ideoj» — verkon, . kiu Internaeia Bibliografia

estis finlaborita kaj publikigita de la Centra Ofieejo de Bibliografio en
Institute

Bruselo, Belgio, en la j. 18971
.

La fundamentinto de tiu ci sistemo, usonano M e 1 v i 1-D e w c y
li a v i s kiel celon eltrovi la simpligitan sistematigon de la bibliotekoj

sur la bazo de difinitaj ciferaj klasifikaj formuloj. M e 1 v i 1 donis
por ciu cefa ideo difinitan ciferon; por ciuj proksimaj au parencaj ideoj

li donis kiel eble plej proksime starantajn ciferojn kaj samtempe al tio

per aparta cifera sistemo esprimis la eldonjaron, kvanton da eldonitaj

ekzempleroj, landon, urbon, autoron, lingvon de la eldonajo ktp.

La tuta komplekso de homaj scioj estis de li dividita je dek grandaj
klasoj, signitaj per 10 eiferoj de gis 9. Ciu el tiuj klasoj , siavice, entenas
en si 10 rubrikojn, signatajn ankaii per iu el eiferoj, de gis 9 dekstre,

post la cifero de la klaso. En ciu rubriko estas 10 sekcioj ktp. Kiel
rezulton de tia klasifika sistemo ni ricevas ekzemple jenan ascendantan
nomaron:

6 — aplikataj sciencoj,

61 ~ medicino,

612 — fiziologio,

612.3 — digestado,

612.31 — buso,

612.313 — salivaj glandoj,

612.313.6 — patologio de salivo,

612.313.63 — mikroboj de salivo.

Tiametode oni povas klasifiki ciujn ideojn kaj koneeptojn.

En grandaj bibliotekoj tiu ci sistemo tre faciligas la trovadon de

sercataj materialoj kaj per tio altigas la praktikan valoron de libraro.

La sistemo de L B. I. estas akceptita kaj konkeris por si decan pozicion

enmultaj europaj grandaj bibliotekoj 2
.

Provoj apliki iun kla.sifikan sistemon por la bibliotekoj estis faritaj

€c pli frue. N. K A b 1 o v en sia tre interesa libro3 indikas cirkaii

50 simikjn klasifikajn sistemojn kaj en tiu nombro 15 sistemojn pure
filozofiajn (de Platen, Aristoteles, Fr. Bacon, D'Alamber, rVmpero,

Aug. Comte ktp.).

Sed nur- la sistemo de I. B. I. estis gisfine prilaborita4 kaj trovis

•en certa grado generalan kaj internacian aplikadon.

1 "Classificatiuu Inbliogx-aphique decimal. Tables generates abrogeos->. Office

Central de Bibliographie», Bruxelles, 1897.
2 La sisteraon de klasifiko de I. B. I. estas proponite enkonduki en. ciujn biblio-

tekojn de la Sovet-Unio.

;

3 N. N. Abloy, «Klasifiko de libroj, gia Hstorio kaj metodoj rilate al la kla-
sifiko de sciencoj generated, Ivanovo-Voznesensk, 1921. (ruslingva).

\ 4 Plena listo de formuloj-indeksoj de I. B.I. entenas pli ol 2000 da dense presitaj.

Pag°J:. .."':. ;
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T Orspt 191 En la 3

•

1910 la tradukisto ce Pariza apelacia kortumo. Joseph r s a t

publikigis sian proponon pri starigo de la cifro-sistemo1
. Fakte'la ideo

de J. Orsat estis la sama kiel tin "de R i e n z i (1840 j.).
_
Ankau

li proponis prepari por ciu lingvo du vortarojn — en la unua ciuj vortoj

(en alfabcta ordo) kun iliaj -gramatikaj variajoj estus interpretataj per

certaj ncmbroj; en la dua — ciuj nombroj lau ilia ordo — estus interpre-

tataj per konc'ernaj vortoj en konforma gramatika formo.

Rezulte la franco kaj italo povus iuterpretL.ke «ni havas» estas espri-

mata per nombro 19; «vi havas» per nombro 20 k.t.p.

' Do tiu propono ne enhavis ion orginalan au ion seriozan.
.
P. S t o

j
a n

(
40

) komunikas, ke manuskripto de pli vasta vortaro post morto de la

alitoro nun trovigas en la biblioteko de UEA.

AliaJ anffi-militalpro- En hungara gazcto <<La Verda Sta^dardo** ni trovas dtojn do

jektoj ' -pazigrafiaj sistcmoj: de Gottwald kaj ae ? a z a r, kiui rilatas

al la j. j. 1907 kaj 1908.

Stojan notas el tiuj du autoroj en sia verko (-
40

) nur la lastan.

En la gazeteto de la sistcmo «Ro» 3 ni trovas informon pri la projekto

de ciferliiigvo de E c k e 1 el "Wien, km rilatas la jaron 1913. Komu-

niko pri tiu 6i projekto estis presita en >Jena YoIksblatt», sed

aliajn informojn pri gi ni ne sukcesis riccvi. Povus esti ke la tuta ci

tiu informo estas bazita sur raiskomprcno. En la j. 1913 prof. K. v o n

P i r q u e t fakte eldonis en "Wien brosuron dcdicitan al la problem

o

de intiTnaeia cifera (raiisskribfr*, sed la autoro donis en gi nur jVeni'ra-

lajn tezojn pri la temo.

La ccfa ideo de tiu verko estis starigo de certa "intcrnacia jsistemo de-

silab-kombinajoj, kiuj servus al esprimo de diversaj nombroj.

Siaviee tiuj nombroj — koniorrae al speciala kodo povus cspnmi

cprtajn — ofte komplikajn frazojn kaj idcojn. Rezulte: e-bi-sum-mia-

Ju — 305.684.638; blaomi — je la dekdua kaj 45 minutoj ktp. Resume —:

simila nropono ec ne povas esti nomata ciferlingvo.

J. Liuzbach En la j. 1916 en Petrogrado Jacob Linzbach publikigis

(1916—1930) tre seriozan verkon, dedieitan al lagenerala klarigo kaj_ bazigo de la

«principoj de filozofia lingvo» 5
. Ivrom la sistcmoj de cifera klasifiko,

do sonaj, luinaj kaj alia'j diversaj manieroj por transdono delapenso, en

tiu ci libro estas pritraktataj ankau kinematografiaj manieroj, per

kiuj oni figuras sur la papcro pensojn, -figurojii, agojnk. c. La libro do

L i n z b a c h, pritusante plcj diversflanke ciujn eblojn de la. filozofia

lingvo, samtempe montras la nekoincidigon inter niaj pcnsaj kapabloj

kaj la teknikaj eblccoj por tiom granda superlioma entreprcno, kiu dcvus-

"esti efektiva filozofia "lingvo — la abocodo de la homa penso.

Kvin.jarojn postc, en la j. 1921, en Reval, la sama.autoro provis-

ellabori pli komplete sistemon de filozofia «matematika ideografio>>.

Kaj— kia stranga sorto trails la projekton de «universala filozofia

lingvo* ! — la sola lernolibro cle tiu ci sistemo estis eldonita en la.aposte-

rioria lingvo «Occidental» — internacie komprenebla en nekompareble

plia grado ol.la matemat'ikaj formuloj de L i n z b a c h".

1 J Orsat, «Dietionnaire gramatical de la correspondance universelle cMffree*.

Paris 1 910. Vidu «Le Monde Esperantiste», Paris, 1911, N> 3, p. 40; 1912 j .
,M lb, p. Jo.

2 Vidu: «La Verda Standardo», Budapest, 1909, pg. 82 (*').

3 «World speech», Marietta, Ohio, USA, Sept. 1913, n-o 11 (
47

) \
* Pr(f. Klemens veil Pirquet, «Te]ekaba», Wicn, 1913. Vidu .*La Verda

Staiidardo», Eger 1913 ;
Ki 10 p. 155.

.

..

s j. Linzbach, «Principy filosofskago jazyka. Opyt tocnago ]azykoznani]a». ± eao-

grad 3916 f
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)
'

« Jacob Linzbach, «Transedent Algebra. Ideographic matcmatical.- Experiment

de un. lirigue filosofic». Reval, 1921 (
47

).



Eii la j. 1922 Li nz bach : eldonis germanlingve du numcroin
de speciala gazeto, dedieita al la problem 03 de la plua'prilaboro de tin
ci sistemo1

. • '

La sistemo de L i 11 z b a c li lie estas parollingvo. sed pazi°rafio
Kiel ekzemploj de gia signado povas servi: i — homo, i^ — mi, i.°— ci*
137-11; i 7—iu; (>i)—homego,

. (<i) — hometo, 4-i — m i
j

kirn mi.'—
1— ne mi, sen mi, i1==i 2-fx—mj es tas maldekstre de vi, L — embrio

ktp;

Krom pure matematikaj esprimoj, Li nz bach estis devi°-ita
uzi tamen signojn de bild-klariga karaktero: martelo. amboso kmco
ktp.

'

='

En la j. 1930 J. L i 11 z b a c h e n Paris komencis per neperiodaj
pohgra-fntaj lolioj publikigi sian • pliainpleksan franelingvan verkon
«ldeographie Mathematique»(- 7

).

^
La tuta verko, celanta esprimi esencon de la filozofia skriba lingvo

lau Linzba c h devos havi gis 1500 pagoj presitaj. Ncnicl oni povas
konsideri turn ampleksan laborajon, Mel jam finprcta.

Ni parolu iom pri la projekto de simbola pazigrafio kaj lingvo farita Kukel-Krajcvskii
' de petrogradano ingeniero S. A. K u k e 1-K r a'i evskii -- «OJ» ^1921 >

(ku-gi) (* 7
).

'

Komeneante sian laboron, Kukel tute ne konis ia„ reziiltoin
atingifcajn antaii li en lafako de la konstruo de internaeia lingvo Des
pli mterese estas por ni priesplori la konsekvencain etapoiii en la evoluo
.de lia ideo. .

.10,.
-Lau sia komenca ideo Kukel volis ellabori ion sirailan al kon

vencia proksimume-logika klas.ifika.Jo: 1. de terminoj de diversai seien-
coj kaj 2. de ciuj ideoj el la homa vivo generate.
Kukel pensis", ke la plua evoluo de la skriblcgscio iros la vomn

«ideografian», kiain la figuritaj ideoj estos sendependaj de ilia sona
transdono.Rie] bazon por sia intern? cia simbola skribo liuzis 52 litrroin
ae la iatma altabeto. (26 minus klojn kaj 26 majusjklojn) kaj 10 cife-
rajn signoim Al cm el la lltcroj konfermigas difinita senca signifo-A— amo, B — pescdajo, C — komenco, D — direkto. E — terp
a— mi (pronomo), b - ci, c — li... i —tie ci, j

— jes (signo de jo'so.
.aserto)... v — varmo, w— en, interne... z — prezo. Al tiui alfabetai
signoj estis aldonataj 9 pluaj signoj por figuri la adjektivojn, verboiii
en la pasinta, estanta kaj estonta tempoj, imperativo ktp.

La gramatikaj reguloj estas primitivaj: ekz., la pluralo estas figurata
per aldona signos: as — ni, bs —

.
vi,

.
cs — ili... la adjektivoi ne

dekhnacias.

Sed pli komplika estas la derivado de la ideoj. faritaj el la ideoi
primitivaj (unuliteraj). -

: .

'.'

\
•

.

K u k cl intends; same kiel N i c 1 a s (vidu p, 121). el- la kom-
bmajoj de literoj, posedantaj difinitan simbolan sencon, formi vbrtojn
lues senco povus esti pcrceptebla .lau -la kmikonsekvenco (sed ne lau
la logika kunkonformigo) de la ideoj. '

Sed jam la Vorto QJ mem, en kiu Q signifas ideon de ago, kaj j—
penson, montras ke ne eiam lau la- kunkonformigo de la ideoj oni povas
vein al dezirata konkludo kaj ke, QJ — devas signifi: skriblegscio.

Por fan ebla la sonan transdonon de siaj signoj, K u k e 1 donas
al emj apartaj majuskloj kaj minuskloj de sia simbola skribo kaj ankafi
al ciuj aldonaj signoj kaj-'ciferoj. difinitajn sonajn prononcojn: A'— a,

EevaVtS^f
18011' IdeograPhie>>

- Zeitsclirift.fiir/exacte-Logikuiid- Linguistik
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B — ba, C — ca, a — aj, b — bi, c — ci, 1 — oi, 2 — ti, 3 — -
tri,

!

4 — kut...
!

Neekzistaspresitaj eldonajoj, dedicitaj al tiu ci sistemo. Lamanus-

kriptaj (ne eldonitaj) gramatiko kaj vortaro de la sistemo «Ku-gi»

konservigis en 2—3 ekzempleroj. Pro la mallongo de la simboloj, la

sistemo Ku-gi povus esti utiligebla kiol siaspeca telegrafa au signala

..kodo. x •''.
Pretendi enpenetron en la amasan uzadon gi certe ne povis. Pli

poste la aiitoro mem ccsis okupigi pri sia projekto.

total postmilitaj pro- Ni citu ankorau jenajn aperintajn post la milito skiz-projektojn:

jektoj ciferlingvon de arkitekturisto. T h i e m e r — «limeno»1 kaj mterna-

cian skriban liiigvon de J. Espe de Metz2.'

En la bazon de la unua sistemo estis metita sistemo de klasifiko,

identa al la internacia deeimala bibliografia sistemo. Tiamaniere la

frazo: «mi amas vin» per la signoj de Thiemer esprimigas «1 — 80—
.— 17».

La kritiko de la dua skizprojekto estas donita en «Mercure de France»

(Paris, 1925, 1 okt., p. 236—237).
P. S t o j a n (

40
) komunikas pri laboroj de D-ro Edmund

E r d m a n el Krakow en la fako de analitika ideografio3 ,
registrante

tiun verkon en la fako «logistiko».

En ioma parenceeo al la pazigraiiaj projektoj trovigas ankau la

«lingvo de skolto]» (Boy-scout language), ellaborita en la j. 1921 de la

organizinto de la skolta movado — Baden-Powel l
4

. Tiu ci ko-

munika sistemo konsistas el 900 signalaj signoj, destinitaj por transdono

en longan distancon, sed ne por la busaj interrilatoj.

'

|| GESTOJ KAJ NATUESONOJ
" **

,

""',.-' '•.'-.
Wi devas diri kelkajn pluajn vortojn pri profesoro de Novrusia uni-

versitato en Odessa, Vikentij Gavrilovic Scherzl, traleginta en

marto de la j. 1886 en la nomita universitato du prelegojn pri la temo:

«LTniversala lingvo kaj gestado». En la sekvinta jaro sub la sama titolo

aperis speciala brosuro5
.

Submetinte al neiga kritiko Volapukon, Seherzl venas al

konkludo, ke sola lingvo, kiu povus farigi internacia, estas lingvo de

gestoj. Li skribis: «la lingvo ne estas denaska apartenajo de homo,

pri la gestoj ni ne povas tion diri». Por pruvi li donas kiel ekzemplon

grimacojn de infanoj: pro sala, amara kaj acida gustumo. Li montras,

ke ce ciuj popoloj malrapida mallevo de horizOntale rektigita. brako

signifas: malgranda, suprenlevo de la brako: granda; klinigo signifas

rcspekton kaj salutsignon; tremado de la korpo — terurigon,_ timon

ktD Tia lingvo komprencble bezonas neniun gramatikon kaj povas

esti komprenebla sen gi. El sia neo de la parola universala lingvo

Scherzl, tamen, volus fari escepton por la'tiel nomataj interjekcjiij

'

kaj sonimitaj vortoj. Li vidas.iajn respektivajn internacia jn. lcrmoju

en la nomo de koturno (ruse— perepel, litove — putnela, estone -- tut

pe'lut, peruane — pukpuka) kaj en la sonoj, imitantaj la sonojn dum-

mangajn: njam-njam, gam-gam ktp.

- i Thiemer, «A numerial language Timerio», Berlin, 1921. .' __
2 J. Espe de Metz,. «Methode de langue ecrite international, 2-me edition, Pa-

ris 1923
' '

- .
''s E.Erdman, «Prinzipienderallgem. analyt. IdeograpMe», Krakow,. 1925 (sam-

lokekaj samjare — la sama.verko en pola lingvo).
^

* Vidu, «Linguo internaciona>>, Praha, VII, 1922, pg. w.

/
.' '

.

'

s V Scherzl, «Vsemirni] jazvk i jestikulacija», Moskva, 1H57 (
•').

*1.



Sed ee por la vortoj sonimitaj la. argumentado de 'S'cherzl ne
yastigas pli ol gis starigo de jena demanclo: «Kiu ne komprenus frazon:'
'mama ham-ham J

(patrino mangas), 'nini hi-hi' (infano ri'das), 'tata
bom-bom han-haii' (patro batas liunclon), 'miau hap pipi' (kato kautis
birdon).» .

' :*

Kiom ajn kompreneblaj estu similaj sonkombinoj, siir sola ilia bazo
tamen ne estus cble konstrui Jingvon universalan.

T h o m as A q u i n a t u s diris, ke la nomoj do ajoj devas koincidi
kun ilia nature 1

, sed cliri t.iun signify s diri nenion. car dmne ne estas
trovitaj la legoj por konformigi difinitajn sonojn al la naturo de difini-'
taj ajoj. S e li e r z 1 liavis en Eusio sian antaimlon, kiu vere nur en
la jaro 1890 konfesis siajn ideojn. Li estis Dmitrij Nikolajevic C e r-
n u s e n k o, kin farigis varma volapiikisto de la j. 1886. En sia bro-
snro2

^
C e r n usenko deklaris sian kreclon 'je 'venonta frateco (je

imuigo de regnoj kaj popoloj), kaj, celantc tiim unuigon, li proponis
kunyenigi internacian kongreson an en ParizQ, aii en Varsovio (palaco
Lazienki)^ Cemusenko komimikas, ke jam en la j. 1864 li prila-
bons projekton de universala lingvo, kaj donas bazajn tezoin de sia
projekto:

_

«La sono en la naturo estas al ciuj komprenebla kaj tial estas realigebla
tia lingvo, kiu estus bazita per naturaj, komunaj al la tuta naturo, sonoj...
Pot montri, kie.oni sercu i'ormojn por kunmeto de tutmonda lingvo,m donu kelkajri ekzemplojn de literoj, prenitaj el la naturo, kion la
lilologoj nepre konsideru ee la kunmeto de la alfabeto de nova lingvo.
1. Car ce ciuj popoloj infano jus naskiginta apenau malferminte la buson,
prononcas sonon V tial tiu ei sono devas esti signita per signo, simila
al homo. 2. En ciuj landoj la safoj, blekante, prononcas sonon. 'be'—
do la sono b devus esti signata kun simileco al safo. 3. Kiam -tolas' la
lupo, gi ciam krias: 'vu-vu', — tial la litero v estu figurita kun simil-
eco al lupo. La hundo bojas per 'hau\ tial la literon h oni figuru hund-

. simile...

»

Ligite kun tiuj ideoj nepran intereson prezentas la ideoj kaj esploroj
on la. faku do la konslnto de nova lingvo, kiun eiitrepronis srnipn de ]a,

rusaj poetoj-futuristoj, gvidata de Ve 1 em. i r H l'e b niko v, kaj
la analogia grupo de la. italaj futiiristoj, kiuj. penis trovi transraeiaii
poezian lingvon, bazitan sur iuj sonkombinoj, kiuj transdonus difini-
tajn kaj identajn ideojn al ciu instinkte pereeptanta tiujn soknombinojn 3

.

^
Tiu cHdeo ne estas nova, Tia, ekzemple, estis laintenco de L e t e 1-

1 i e r (vidu p. 85), siaterape severe kritikita de la Internacia lingvista
societo.

(.Here ne solaj futuristoj rimarkis, ke apartaj -literoj sonante havas
propran karakteron, transformeblan al preskau vortsignifo. Jam la
konata rusa poeto-simbolisto K o n s t a n t'i n Balmont en sia
libro «Poezio kiel sorco» indikas:.

«A — estas unua fundamenta sono de malfermata liombuso, kiel
M — tin de la. fermita. .M — estas turmenta £emo de mnlto... Mola M,
glata A, malluma M, Mara A. Miela M, kaj A kiel.abelo. En M -^ estas
morta mugb vintra, en A— gra'nda varmo...

.

.

«Aliania fundamenta vokalo estas 0. — estas gorge — sono
de gojo.,. , - -

,

•*-':

D. Cernusenko (1864)

Vidu ce E. B. Taylor, «La prakulturo», Peterburg, 1896, vol. I, cap. 5. (ruslingve)
._

_
D. Cernusenko, «Lekciji dla vsemirnogo jazyka volapiika. Stremlenije kmiru.

pnimromje vrajdujusilli i sojedinein> protivopolojiiostoj*. llarkov. 1S90.
» «La NovaEpoko*, Moskvo, Mn. 3923,

' kajero kvina, pa;. 19—25, artikolo de
iN. JNekrasov.«Puturismo en nia lingvo».

La i'uturismo
lingvo

•!« h
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«U — estas muziko de bruo, kaj IT — krio de teruro. Sono obtuza

kiel niibo kaj mugo de kupraj tuboj...

«Kontraue al la kruda U, I — estas maldika linio... Krio, siblo,

eirpo... I — estas sonvizago de rairo, timo...

«Lulo de lago estas aiidebla en L, io mola, larma, — lckanto, liano,

lilio... Helokula mola petolo, larma stclo, sancelo de la folloj, "klino

super la lulilo...

«R— estas rapida, ornania. terura, grava, tondra... R — estas

unu el tiuj sorcaj^ sonoj, kiuj partoprenas signifoplcne en la lingvode

plej divers'aj popoloj kaj .en bruoj de la tuta naturo. Kiel Z, S kaj §
.

estas audeblaj' cu en la homparolado, cu en siblado de serpento, cu en

susuro do sekajoj, cu en siblo de svingoj, same R — partoprenas parolon

de nia. gorgo kaj brusto kaj rikanadon de tigro kaj kveradon de turtino,

kaj grakadon de korvo, kaj. bruon ee bordo, grandioze krakantan, kaj

ralaclojii de tondro...

«Kaj vento estas V...» — ktp.

—

Pli malproksimen venis alia rusa poeto, A. B j e 1 y j, kin ee skribis

siriibolon poemoh pri la naskigo kaj evoluo' de la sono «Glossolalio»,

en kiu li jen trafe, jen dube penas trovi la komunan prafonton de la poezia

stimulo en la naskigo de la sonoj ee ciuj popoloj.

Ce la italaj futuristoj, kiel F. -T. Marinetti, kiuj kvazaii antau-

sentis la novajii mondajn kataklismojn, la futurismo de la lingvo estis

kauzita pro bezono detrui la tro rigidajn malhelpantajn klasikajn for-

mojn por krei la novajn taugajn por la novaj emocioj kaj agoj. Aperis

la ideo «muzike» esprimi per la sonoj tion, kion nebuligis la senco de

la vortoj. v •

-/

Tamen la provoj krei «transracian» lingvon kondukis la futuristojn

al konkretaj agoj. Rczultigis versoj, ne esprimeblaj per la seneaj vortoj,

sedeble dekelkaj tamen percepteblaj laii la ekstera kaj sona impresoj,

ekzemple:

«Dyr bul seel!

U bejsur!

Mane, mane!
.:, Ci breo zo!» 1

Au Ce la itala poeto A. P a 1 a z e s c h i:

Bilobilobilobilobilo

. Brum!'

.

Filofilofilofilofilo

Flum!
Bilolu. filolu

ui'

Ne estas veve ke tie nenion signifas,

Tio signifas ion:

Tio signifas,
'

Kiam in. vortojn neseianta, kantas

A] on,- ajontute vulgaran.

lie! Bonege, gusto tio al mi placas.

Lau la ideo de la futurist uj tin ci stranga lingvajo devis esti do ia

vera natura mondolingvo por einj nacioj.

Neforprenante siaspecan arogecon de la montritaj eeladoj, ni devas

tamen konstati, ke cl similaj pruvoj km naturan sonan lingvon dumo

ne povas aneri in praktika rez'ulto. Ciuj ci provoj en opinio de la vasta

publiko ricevas aspekton de ordinara tuturisma originalnjo kaj a-fekto.

iiia;



SISTEMOJ APRIORIAJ

Nun ni analizu la publikigitajn en tin periodo projektojn de sistemoj

de la lingvoj aprioriaj. . '

Profesoro C. M o r i g g i, en la j. 1884 aperigis sian projckton de c. Mcriggi (JSS4)
«Blaia ZimondaP»

(
9
). Sep jarojn dedicis la profesoro por la detala pri-

laboro de tin ci projekto, -kiu havis kiel celon, per la kombino de liter oj
kaj silaboj transdoni difinitajn naturajn kunrilatoj.n inter la sonoj'kaj
iransdonataj ideoj.

Tin ci problemo estis starigata jam de'Pl.atono kaj Leibnitz.
M e r i g g i solvis gin jenmaniere: la sono a — esprimas la ideon:
granda, alta, forta, blanka, antauen, etendigo; i— malgranda, delikata, .

meza, enhavajo; u — malserena, malproksima, estonta; p — forto,

.pezo, premo, bato; k — firmeco, fidindeco; 1—-likveco, fleksebleco,

clasteco; r — bruo, rotacio, movado, rapideeo ktp.

Poste venas kombinajoj: fl — likvajo, JjI — parolo, kr —- masinoj
kaj iloj, kl — konstruajoj, klam — domo, Idem — dormejd, klim—
kabineto, klom — gastejo, blar — paroli, blaia — lingvo. Malgrau la

spriteco de tin ci sistcmo, gi ne povis enradikigi kaj esti uzata. La
autoro mem baldau komprenis tion kaj forlasis siajn ideojn. Kvaron-
jarcenton poste, en la j. 1911, aliginte al «Academia pro Interlingua»,

li aperigis brosuron-alvokbn kun peto subteni la novlatinajn projektojn
de universala lingvo 2

. .

Konstruskizo por analoga filozofia lingvo, pli guste — por filozofia l s Selbor (1888)
gramatiko — estis kunmetita kaj en la j. 1888 publikigita de hispano
L. Selbor3 - Gi estis pure aprioria projekto, en kiu trovigis ec
specialaj apriorie akceptitaj «signoj por transdono de diversaj sonoj».

•Ciusigno kaj ciu sono havas sian propran sencon. Rezultigas el tip treege
znalsimpligita kaj komplika lingvo. Ee la kalkulado ne estas pli simpla,
sed pli komplika, ol en la lingvoj naturaj.

Originaleea projekto de lingvo kun treege komplika alfabeto estis. Le-Dantee (1885

>

prilaborita en Brest de anonima autoro, sin kasinta sub pseudonimo
«L e-D ante c 4

». Tiu ci projekto posedas tre simplan gramatikon
kaj vortaron, pruntitan el lingvo latina; sed la alfabeto, trikvarone kon-
sistanta el renversitaj latinaj kaj ec greko-slavaj literoj, faras tiujn
vortojn tute nerckoneblaj kaj la tekstojn de la lingvo malfacile legeblaj.

En la j. 1909 en Paris en verko «La Lutte universelle» la sama autoro
insistis pri akcepto de lingvo simetria

(
40

).— E. Mai dan t en la j. 1886, en Parizo aperigas projckton —
«Chabe-Abane 5 ». •

M a 1 d a n t, konkludante el la tezo, ke ciuj naturaj lingvoj — estas E M . „ .

rt9
-.

f ^
treege sargitaj.per ciuspecaj malregulajoj, opiniis ke universala raciigita

°
& tin

'
l & }

x
' Cesare Meriggi, <<Blaia Zimondal — lingua universale)), Pavia, 1884; de la sama:

<<Appendice all opusculo dclla Blaia Zimondal», 1888.
2 Vidu: «Discussiones, Academia pro- interlingua», Torino, 1911, t. II, n-o 4

PS- 107 C
17

). .

3
.
L. Selbor, «Studia Filologico sobre lengua universal, Madrid, .1888

(

48
).

4 Panglossie ou langue universale. Opuscule commence 1845, termine en 1885
seulement et dedie a M. Charle Limousin, redacteur de iournal de «Siecle», Brest,.
1889

(
48

). .

'

5 Eugene Maldant, «Chabe-Aban, ou la la;.ngue nature lle». Grammaire avec exer-
cices et vocabulaire, Paris, 1886. Arfcikolo de Th. Grimm en <<Petit Journal*, Paris,
22. sept. 1885.

.

_Ni notu interesan agitan artifikon. La autoro de tiu ci malmulte disvastigita
projektp antaiigarde ce la publikigo de la lernolibro presigis kvanton da diversaj kov-
nlpagdj kaj titolpagoj. Tial la lernolibro aperis samtempe per ciuj eldonoi.'de la 1-a .

gis la 14-a.
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lingvo povus esti nur lingvo, komplete artefarita. Sian tute aprioriais

lingvon M a I d a n t ial nomis lingvo natura (Chabe-Abane). Ec la

alfabeto de tin ci lingvo diferencas de la ekzistantaj alfabetoj. La vo»

kaloj cstis figuritaj per kurbaj linioj, la konsonantoj — per rektaj.

La artefariteco de la lingvo montrigas ec en la nomoj de la numeraloj:

u—0, o—-1, ob—2, oc—3, od—4, of—5, og—6, oa,—10, oao—11. oba—20,

oi—1000, ou—1 000 000. Tiamaniere por la nombro 469 882 554 fin-

,
fine rezultigas mallonga, sed malmiilte signifanta esprimo «odegaluke-

kabefedad». Sammaniere arte estis konstruitaj eiuj ceteraj elementoj

de la lingvo. Per nombro da afiksoj, konisistantaj el apartaj literoj.

oni povas fari el la vortradiko la plej diversajn derivajojn. Ekzemple:
di—prudento, adi—prudenta, edi—prudente pensanta, idi—kompre-

. ncbla, odi—prudente, udi—malprudente. Estas malfacile trovi en tin

. ci. sistemo konsekvencon kaj logikecon de konstruo. Jam post la morto-

de M a 1 d a n t in Bourgoint Lagrange komencis pro-

,
pagan di kaj perfektigi la sistemon Chabe-Abane

(
8
). En sia brosuro.

> (<<Le Chabe», 1894) li asertas, ke lacefa valoro de tiu ci lingvo konsistas

pi tio, ke gi nenion prunteprenas el la lingvoj naturaj. Blaia-Zimondal

, kaj Chabe Abane — estas post Volapiik la unuaj projektoj de artefarita

lingvo, kiuj portis strangajn artefaritajn nomojn. La antauaj modestaj

. .nomoj «univcrsala lingvo» kaj «la lingvo de Tmondo », ne konformigis
.

. al la reklamaj bezonoj de XIX. jarcento.

Chancere! (1889) ; E. Dormoy en sia libro («Le Balta...» vidu pli malsupre) komu-
nikas ke M a 1 d a n t havis kunlaboranton por ellaboro de la vortaro

—

.. iun Chancer el. kiu pli poste, en la j. 1889, ellaboris memstaran
•- ' lingvosistemdn «Oidapa», kiu generale similas la projekton de M a 1-

d a n t.

Ceteraj nekonataj aprio-.-
' A. Kerckhoffs (

34
) citas.ankorau unu projekton de alia «natura»

riaj projektoj de 3 88 7 -^lingvo «Visona» de d-ro Sivartha, eldonitan en Chicago1
.

Estu ankorau citata la propono de H. M a r i n i
2

(
9
) havanta kiel',

. bazonkombinajojn el sonoj kaj signcj.

D-ro Novodum En la j. 1896 en Kiev aperis anonima skiz-projekto de d-ro N o v o=
(189G I89S) ^ u m (pscudonomo). La antoro donis al sia ne plene ellaborita projekto

s .

fanfaronan nomon «Prometeo-Kleriganto 3
». La autoro projektis en du

libroj analizi la bazajn pimktojn en la -strukturo de la nova lingvo: en

la-unua— pri simp la gramatiko, kiu «povos esti lernebla en.dauro de

5-^10 minutoj», kaj en la dua— pri la psikofiziologio de sonoj, pri

sistemo de radikoj kaj vortaro en filozofia lingvo. La logikaj tezoj

de la aiitoro estas originalecaj, sed ne konvinkigaj, ekz.: patro—p-aj,
patrino — p-aja, filo —•

^-y
2 p-aj, filino — 1

/
2 p-aja, nepo — 1

/
4p-aj,

nepino — 1
/
4 p-aja ktp.

La dua libro aperis en Kiev kun la, vera nomo de autoro — d-ro

Eiigeno Gurin en la j. 1898. 0d estas dedicita al elserco de la sufiksoj

kaj prefiksoj necesaj por la universala lingvo. Devis aperi ankorau

pluaj libroj, sed ilirestis ne publikigitaj.

' En la j, 1928 la autoro, persiste defendante siajn principojn, komuni-

kis al ni, ke manuskripte estas preta la tria libro pri psiko-fiziologia

analizo,de la fleksioj kaj la.kvara libro pri kunmeto. de la vortaro sur

bazo de 170—200 sonsimboloj.

1 Dr. Sivartha, "«Visona or Universal and Natural language)), Chicago, 1887. _

-

2 «H. Marini, «Methode rapide facile et certaine pour construire un-idiome uni-

versel», Paris, 1891.
2 "D-ro Novodum, «Novyj mejdunarodnyj jazyk«Prometej-Prosvetitelj», vypusl< .1.,-

Kiev, 1896; vypusk II, Kiev, 1898
(
47

). . -
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Ni havas informojn pri unu liispana projekto cle aprioria Lingvo, a. J. Guerrero (1898>
kimmetita de 6 u er r e r o1 kaj eldonita on la j. 1898 en Bareclono.

Oiuj vortoj' en tiu ci projekto estas divideblaj je 20 klasoj, tute ar-

bitraj, ekz.: A 1 — povo, A 2 — faro, A 3 — penso. A 4 — ago, A 5—=-

rezuito, B 1 — pasiva, B 2 — aktiva ktp. La vortfarado estas plene

arta. Kezulte la monato augusto" en tiu -ci sistemo riccvas nomon
«yerndanin», ero — yer, epoko — yur, jaro — yarn, semajno — yirn

tago—- yorn, horo — yurn.

I)-ro A. Nicolas, proksima kunbatalanto de prof. Kerc k-

h o f f s kaj vicprezidanto de la franca volapiikista asocio, seniltiziiginte

pri Volapiik, deeidis en la j. 1889 pri-

lab ori sian propran sistemon «Sp oki 1»

.

Kelkaj apartaj brosuroj , artikoloj

,

. £v.. .

\

cirkuleroj,. dedicitaj al la nova lin- '
/'

'
"^t^'*'" ">^

gvoestis publikigitaj de N i c o las / '

. -Mzk

gis la j. 1904, kiam aperis plena ler- %&^*,-,.<^. ''M$>
nolibro kun .vortaro de la lingvo 'H. ';"/'.'' .":.'

«Spokil2». T)um tiuci t.mpo, lau la '

'

."",

prbpra komuniko de Nice las, li#"h.^'"K . Jftf^
lia projekto estis refarata «de supre (_,.. —'.-"•

.'-.--c

'

gis malsupre preskaii "U fojojn*.

La projekto de Nicolas ne

estas projekto de filozol'ia lingvo,

sed tamen gi posedas ciujn elemen-

tojn de lingvo aprioria, de lakomen-

co gis la fino komplete arte elpen-

sita. N i e o 1 a s, akeoptantp. la

neeblecon konstrui logike senripro-

can filozofian lingvon, opiniis ta-

men, ke el la kombino de literoj

kaj silaboj, . posedantaj difinitan

simbolan sencon, li povos formi

kumnetitajn derivitajn vortojn, kies

senco retrospektigos netiom lauforme, kiom lau la kunligiteco de la ideoj.

La gramatiko de la lingvo estas simpla same kiel gia vortaro. Gi

estas konstruita sur arta bazo: per prefiksa aJdono de konformaj vokaloj

estas difineblala aparteno de la vortoj al tiu au alia kategorio: substan-

tivoj (a), verboj (e), prepozicioj kaj konjunkoioj (i), adjektivoj (o),

adverboj (u). La kalkulado estas jena: ba — 1, ge — 2, di — 3, vo — 4. v

mu — 5, fa — 6, te — 7, ki — 8, po — 9, nu — 10. Por elparoli inn

nombron, konsistantan el kelkaj ciferoj, oni elparolas lauvice ciujn

giajn ciferojn de maldekstre al dekstre. enmetante literon «1» sur la

lokon de punkto au komo, kiuj dividas la triciferajn grupojn; ekzemple:

1 345 796=bal-divomul-topofal.

La vortaro estas konstruita de la alitoro tiamaniere, ke gi «rememo-

rigu ])ri la naturo, moutran te tiun ail alian frapantan econ kaj elektante

situaciojn, kiuj, laueble, konformigu nur al objekto, pri kiu rememorigas.

la koncerna vorto».

B-ro A. :McoIa& :

,
(1889—1904)

1 Antonio Julio Guerrero, «Metodo para la ensennaiza de Dey Daynd. El auxi-

liara idioma para todos. Ideado y construdo», Barcelona, 1898
(
48

). .

2 Vidu artilolon de d-ro A. Nicolas, «Spoldl ou langue scientifique internatio-

nalpi> en .(Bulletin de la. Soc. de Med. pratique de Parish, Fevrier, I860; kaj tie la sania::

<,Spokil-langue internationale. Graiumaire, exereices, les deux dietionnaires-'. Maloine,,

1904; k. alia] eldonajoj de A. Nicolas
(
47

).

12 E



Al cm litero cstas atribuata difinita grupa senca signiio, ekz._ la

litero «r» karakterizas jenajn ideojn: fermo, kasi, vesto, hauto, litkqyrilo,

cirkaue... El-tio kreigas ideoj pli diferencigitaj: rb —- ideo de laboro,
*

rg — idoo de energio, rk — ideo de cirklo kaj ideoj paralelaj: gr — ideo

de gravuro kaj preso, kr — ideo de milito, ktr — ideo de elektro. Oni

eerte trovas en tiuj konstruajoj neniun logikan sistemon. Same estas

neeble trovi en ili ion, kio faeiligus «per kunrilato de l'ideoj* la raerao-

reblon de apartaj terminoj. La elemantaj ideoj, atribuataj al iuj litero

j

kaj sonoj, no povas sorvi kiel sniica materials por ia konstruo de imiver-

sala facile lernebla lingvo.

Post la j. 1904 la propagando de «Spokil» eesis.

"sF. liilbe (1901) Ccrtan intereson, kiel mohtrilon de aliformigo en la laboroj de la

adeptoj de aprioriaj sistemoj. prezentas la projekto de F.Bilbe 1
,

iama profesoro de- Volapiik (*°). La projekto de H i 1 b e konsistas el

du kontrauaj proponoj. De unii flanko la libro de H i 1 b e subtenas

la ideon de la konstruo de parolebla cifcrlingvo, bazita sur logika klasi-

fiko de ideoj. La autoro, taraen, praktike ne faras pli ol prilaboron de ske-

migita internacia metodo de cifcresprimoj, kin, ceterc, atingas_ ee J.a

eblon esprimi (ekzemple per silabo q a r) milionan potencon de miliono.

,t. e. unuon kun 6 000 000 da nuloj.

Koncerne la detalan ellaboron de vortaro de la nova lingvo, au
.

de «la scienco de lingvistika'kalkulado» (die sprachliche Kechmmgswis-

senschaft), la autoro prokrastigas la praktikan soivon clc la demando

gis kunvoko de kompetenta internacia komisiono, kaj dume proponas

nzi alian internacian, preskau pure aposteriorian sistemon de lingvo

(Numeiiingue), konstruitan simile al naciaj europaj lingvoj.

El la granda amaso da vortoj,-formeblaj per konformaj ciferesprimoj

de lia lingvo, Hi lb e" proponas elekti nur tiujn, kiuj estas similaj

al la konataj raclikoj de naturaj lingvoj, kaj poste doni al ili tiun sencon,

kiu apartenas al ili en tiuj naturaj lingvoj. Ce tin ekkto oni preferu

la radikojn internacie konatajn au komunajn al la. pli granda nombro

de lingvoj kaj popoloj. Tiamanicre eiu vorto esprimos samtempe mn
ideon kaj inn nombron. Irante per malsama vojo, la autoro alvenis

al renaskigo de la ideoj de cifera numerado de ideoj, farita de Beck e_r

kaj K i iMj h e r. Car en tiu procedo la reguloj de arta formado tie ci-

feresprimoj neprc kontraiistarigas al gusta kouservado de la_prmcipo

de internaeieco por la raclikoj, tial rezultigas jenaj kripligoj: 1 in y a n-

. to'ro (inventcur — inventinto) lindepandanted (indepen-

dence — sendependo, memstaro).
. ^.

Tia kunmikso de aprioriaj kaj aposterioriaj principoj ne povis akceh

praktikan sukceson de la proponita sistemo.

€.- Dietrich (1902) En la j. 1902, en Dresden eksvolapukisto C, Diet r i c h publiki-

gis verkon, traktantan pri' logika sistemo de aprioria lingvo-konstruo.

-. Sian verkon Dietrich 2 komencas per generala kritiko de Volapiik,

seel en Volapiik Dietrich kritikas nur gian «proksimecon» al natu-

ral, lingvoj. En perccpto.de Di etrich universala lingvo_ devas

- esti absolute neutrala kaj malsimila al ciuj ekzistantaj lingvoj. Tia

artefarita lingvo devas esti «miraklo de la arteco pro siaj multenombraj

1 Ferdinand Hilbe, «Dio Zahlensprache. Neue Weltspraehe auf Grand des Zah-

lensystems, mit einera anabkiingigen Wortschatze von Millionen unveranderhcher

Grundw6rter», Feldkirch, 1898; alia plimalampleksa eldono aperis samloke en la

j. 1901

C

10
). .

'' j . .

2 Carl Dietrich. «Grundlagen der Volkerverkehrssprache. Entwiirfe tur den Aul-

und Ausbau eincr denkriclitigcn neutralen Kunstprache als zukiinftige Schnftsprac.lt.:

eventuell auch Sprechsprache fiir den internationalen Verkehr», Dresden, 1902,

M2



konsistigaj partoj, pro unueco kaj finiteco de siaj funkcioj. Plene clla-
bori gin povus nur kolektivo de scienculoj kaj logikistoj. 'Dietrich
nur donas generalan skizon de gia konstruo kaj de elementoj de gia
gramatiko. Tio kaiizas ricnombrajn variajojn de apartaj konceptoi
tamen nesufice gustajn, tute ne neriproceble logikajn kaj treege maJfaciie
-memoreblap. j

&..
.

Por ckzemplo ni prenu radikon vet, kiu signifas rugan koloron ffrme
'

kiinr^vit — blanka, vat — flava, vot — bluaktp.). .

'

_
El la radiko vet apartaj derivajoj donas jeuajn. proksiraajn inter si

jcieojn: vieto — rozkolora, vaeto — skadata, voeto — ultraviola vue-
to — malhcle ruga.

'

.

Lauvice sekyas, en ladeni esplorata tempoperiodo, aprioria projekto M, Talundbere (1004)
-de lingvo ^no 1

*, kies ailtoro, gcrmana dramverkisto, sin kasis sub la
pseudonimo M a n n u s T a 1 u n d berg

(
9
).

La cldoninto do tiu ci
.
libro K. W asscrloos estis sola de-

endanto de la ideoj de T a 1 u n d b e r g. Oefaj mankoj de Volapiik
kaj Esperanto, liaopime, estis ilia simiieco al la lingvoj naturaj.

Ion nmarkeblan au originalan tiu ei projekto ne donas, krom notinda
mallongeco degiaj vortoj.

Grandan redukton de la principoj de aprioriaj sistemoj montras Lundstrom
piopono, traktanta ellaboron tie universala lingvo, farita de Peter (19 OG—1908)
L undstro m (P. Friedmann2

),
kaj trarigardita cngiamanuskripto, '

enlaj. 1907 de la Komitatode dele- ' -<**>*-
gacio por akcepto de internacia ling- j0^^^-
vo. Presita tin ei propono aperis £''"'

' '%i
nur en la j. 1908. Gia karaktera h . m
trajto estas tio, ke kune kun la ap- f

:

-jj|? :<&*«..: . jig
rioria gramatiko la vortara mate-

*"''**" *****'" ""**

rialo estis elprenita per aposterio-
ria metodo el ekzistantaj^ eiiropaj

:

' ^i^lfe
lingvoj. Sed- la aprioria gramatiko",

-**&**"*

sin bazanta sur komplika <<EizioIo- ^^,,.
gia» klasifiko de vokaloj kai kon- J

?

f3JlS
/

sonantoj,
1

"
'"

-
" -

*" J***™**"**

liiu

k\

ten

ricevi ian sukeeson. L
L u n d s t r o ni pii detalc

ellaborita.

En la j. 1907 en la komisionon de &^-^ vV'S^o-fC^

!

W!se ^ 07>

la Dclegitaro por akcepto de inter-

nacia lingvo sin turnis in Wiese Peter Lundstrom
el FiJipiiiiij in*uloj kmi priskribo
de. teoriaj principoj por la konstruo de artefarita universala lingvo.
La baza el tiuj principoj estis la nepra atcnto de aprioria postulo: «la . -

vortoj identaj M la senco devas esti identaj. Mi la formo». Car W i s e
domsnur generalajn teoriajn rezonajojn kaj. ne prezentis konkretajn
formojn de sia sistemo, tial la komisiono de ; la Delegitaro malakceptis
la detalan esploron de lia projekto. ..'.,:-...

'

* Mannus Talundberg, «Perio — eine auf Logik mid Gedachtniskunst aufeebaute '

'

Weltspraclie»,' Elberfeld, 1904. ; ' '.
• . •

:

,. : \ p - ^-Friedmann, «Pan-Arisch — Vorschlag zur Ausarbeitung einer interna*
tionalen Hilfssprache», Altona, 1908 («).

'

'

r

•. :>
/

;.
':
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i:. P. Forster
('190S)

J. Croegaert (1908)

' De-Sairantou (U>11)

T. L. Gordin (1920)

En. la sekvinta j. 1908 pastro Edward P. F o r s t e r (Usono)

kun sia aprioria projekto «Ro» aperis kiel nova iniciatinto en la konstruc

de la universala filozofia lingvo. Al tin ei projekto estis dedicita spe-

cial eldonata de Forster (1908—1909) anglolingva monata folio1

De la j. 1912 tiu ci folio neregule aperis sub titclo «Monda lingvo* (World.

Speech), kin krom la propagando de la lingvo cclis komcrcan rekla-

mon2
. La tekstoj en «Ro»., iutempe aperintaj en la nomita folio, frapas

pro sia 'malfacileco
' kaj nekutimaj formoj.

Al ciu litero de la angla alfabeto konformigas iu difinita senco (6ef-

ideo). La vortoj, kiuj difinas la ideojn, sin formas el la kunmeto de

literoj, karakterizaj por la «kimmetitaj» elementoj de la ideo. Ekzcmple:

b — ekzisto, materio,

c — io reale ekzistanta,

d— spaco. .:._
El la baza litero b oni povas riccvi jenajn derivajon: bod— um-

verso, b o d a c — cielo, b o d a f — nebula] o (astronomia), b o-

dak- kometo, b o d a 1 — planedo, bod a 1 a — planedo. Merkuro,.

bodam— liino, bodar — stelo, b o d a s — suno, bo deb-
aero, b o d e c — atmosfero, b o d e f — nubo, b o d e k — vento,

bodic- oceano, -bo-did — markolo, b o d i f — lago, bodo b

— kontinento. ^

Ellerni similan lingvon ne povus ec la autoro mem. Ec lau la iiio-

zofiscienca vidpunkto tiu ci sistemo estas dube perfekta, kun granda

rezervo. . .. . . <.

La autoro de tiu ci sistemo gis nun apengas apartajn toiiojn kaj

brosuretojn en sia lingvo. Inter ili ni devas indiki la apcron de anglo-

ro'a vortaro en la j. 19193
.

Krom la mallongtempe ekzistinta en la j. 1917 klnbo de roistoj

en Buenos-Aires, ni konas nenion el la praktikaj sukcesoj do ¥ orster.

Lastatempe (de la j. 1926) Fo'rster eldonas en Waverley

(stato de Omenta. Virginio) ciumonatan folieton, renomitan «Eoia»

(tradukite: lingvisto-lingvoscienculo, el la kunmetitaj vortoj «Ro» —
lingvo kaj «ia»— inventinto, autoro).

°En la gazeto «Progreso»4 ni trovas informon, kc en la j. 1908, en

Antwerpen" J. E. C r o g a e r t prilaboris projekton <l<
1 universala

simbola linav (Lans;ue Umvwell'e Symbolique). r o c g a e r t

transsendis al Couturat gcneralan konstruplanon de sia
_

pure

filozofia lingvo. Ne ekzistas presitaj verkoj, dedicitaj al tiu ci projekto.

' En la j. 1911 aperis profunde ellaborita lau scienca preciza tendenco

projekto de aprioria sistemo «Molog»5 .La autoro -De S a r r ant on

uzis en sia sistemo 16 vokalojn, 17 konsonantojn kaj tute arbitrajn

formojn. La nombroj, ekzcmple, estis skribataj: mo, bi, tri, fo.

Projekto de «inventa lingvo Ao>> estis prilaborita de pa.ii-anarkia.nrs

V. L. Gordin — Be obi 6 en Moskvn, en la j. 1920.

La ideoj de G o r d i n pli bone sin montras en jena alvoko, ape-

rinta en lia uima libro: «Ciuj kreu anarkion, ciuj parolu liome, on Ao.

i «Eo» — 1908—1909, Cincinnati, Ohio, USA.
2 «World Speech», 1912—1917, Marietta, Ohio, USA.
3 Edward P. Forster, «Dictionary of Ro — the world language*, Marietta, Ohio,

USA, 1919.
4 «Progreso», Paris, febr. 1909, n-o 12, pg. 7ol.

5 De Sarranton, «Molog-project de langue artificielle», Cannes, 1911.

« 1'2'31'4 (Beobi).--0'12'"533'5'22 ,r2'r-15'41?3. '1'3—'241'221'2'4 "5.^ An -
-

russkij slovarj celovot'ostvo-izobretatolja.-* I'Ao — rnsa vortaro do la. honiaron nivoii-

taiito). Presita. en eksterstata Aoprescju. 1-a jam post.inveiito do la homaro. (Moskvo

:

1920) (

47
).
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— fari

.

(bi-a-ab) -- mi faras.

(coa-ab) -- vi faras.

(de-a-ab) --iJi faras.

(be-a-oh) - - nl fan's.

(ci-a-ub) -- ci faros.

(di-a-uc) -— li farus.

Eojkotu la naturajn lingvojn, naciajn, statajn kaj internaciajn. Espe-

ranto estas lingvo de internacia europa imperialismo. Kreu la Pana-
narkion!»

Ao posedas 5 vokalojn: '1—a, '2—e,
'3—o,

"4—i, '5—u kaj 6 kon-

sonantojn: 1—b, .2—c, 3—d, 4-—f, 5—t, —z.

La tuta lingvo estas do skribata per ciferoj. Jen estas kelkaj ekzemp-

loj do gia gnunaiiko l
:

1—1 (a-a)

1*4 1—11
2'2 1—11
3'2 '1—11
1*2 '1— '31

2'4 1— '51

3 '4 1— '52

1—Ml— '4 (a-ab-i) — faranta.

1—'42—'31— '4 (a-ic-ob-i) — farita.

1 '3— '53 '53 14.1 '22 '5 ,o'12'3'3 — Ao estas konceptanaliza lingvo.

Konstatinte mem la gravajn mankojn de sia sistemo, G o r cl i n
tomencis gian pluan prilaboron kaj post kvar jaroj, en 1924, aperigis

rnovan formon de Ao, multe diferencan de la antaiia 2
.

• Jen estas la nova alfabet) de Ao:
x— a, -j e, — o,y-i, u,

—

'-ii

1-b, 2-e, 3-d, 4-f, 5-1, %-z. '

En la nova strukturo de Ao cstis tre detale prilaborita simboligo

de ciuj mondkonceptoj, klasifiko de 1' objektoj.kaj ilia gradaro. Tamen
tute originala ideologio de G o r d i n, dononta al ciuj ajoj kaj aferoi

tute specialan komprenon, kaj precipe absoluta netaiigeco de la lingvo

por la kutima vivo faris Aon neniel akceptebla kaj uzebla en la praktika

vivo.

G. Ni e 1 d el Marseille en la jaro 1927 publikigis eksperimentan g. Nicld (i» b27)

provon de logika-aprioria lingvo Loga 3
. Ni citu ekzemplojn de tin

lingvo: Palovfat- mi amas la patron; pitldah-mi donas tion al li; pihlov

promagard-mi amas promeni en gardeno.

Ankoraii pri unu, evidente, aprioria projekto «Cosmolingvia» aperis ® m Horowj«*.z

notoj en la gazetaro 4
. La autoro — Samuel Horowicz el Kra-

kow komponis lingvon el 600 vortoj kaj 60 reguloj. P. S t o j a n (
40

),

notante tiun projekton, ne donas pri gi iujn detalajojn.

MIKSITAJ PROJEKTOJ
Krom la projektoj de pazigrafio, de filozofiaj kaj aprioriaj sistemoj

de universala lingvo, praktike malakceptitaj jam de la tuta sperto

de la du pasintaj jarcentoj — kelkaj esplorantoj sin direktis lau la kom-
pare facila vojo de la hazarda kreo de lingvo, alfarante artan gramati-
kon al vortaro kaj inverse, miksante principojn aprioriajn kaj aposte-

rioriajn, kreaute la tie] nomataju miksitajn sistemojn, tipo similajii

al Volapiik.

Senduba, kvaiikam nelongedaura sukceso do Volapiik unuflankc,

'

malkontentiga fina rezulto pro giaj arbitre elektitaj formoj aliflanke,

fails.-konvenan medion por la lingvosercadoj de apartaj autoroj, sin ' '

.

direktantaj per siaj individuaj gustoj kaj preferoj.

1 Pli detale vidu en «Kosmoglott», n-o 1—2 (19—20), jan.-febr. 1924, pg. 9—10,
en artikolo de N. Nekrasov «Inventa lingvo Ao».

2 1+OIV (Beobi). Grammatika panmetodologiceskogo jazyka AO. Moskva, 1924.
3 G.'Nield, «Loga, experiment.de une langue logic». Marsseille, 1926.
4 «Gosmoglotta». Wien, 1927. K°.6 (*3

, p. 100. Vidu «Heroldo de Esperantos
..Koln, JYo 11 (507), 15 marto 1929 j.

r
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Se German!o en. la unua tempo post -Volapiik donis preskau ciam
projektojn filozofiajn kaj aprioriajn, kontraue inter la francJhigvaj
autoroj plejparte montrigis tendenco krei lingvojn miksitajn.

Samtempe aperadis kiel projektoj detale prilaboritaj, tiel same
ankau projektoj, enhavantaj nur provizorajn tezojn — skizantajn la
eefajn principojn por rekonstriio de Volapiik. Kiel similspecajn nc detale
ellaboritajn proponojn ni indiku la verkojn

(
34

) de hispano T. E s-
c r i c h e y M i eg 1

,
kaj de anonima autoro N. N a g 2

.

S. Verheggen, Ch. Mcnet En la j. 1888 en Francio estis publikigitaj du miksitaj projektoj:
(1886) de

^
S. Verheggen — «Nal-Bino 3» kaj de C h. M e'net '*.

Tiuj ambaii projektoj staris sur tre malalta stupo de teoria perfckteco.
La unua el ili estis praktike neakeeptebla jam pro la arbitra kaj nena-
tura konstruo dei gia alfabeto: 24 vokaloj' (!) kaj 24 konsonantoj, La
dua estis imitajo al Volapiik kun sola, aldono, ke, por atingi grandan
mallongecon, ciuj giaj radikvortoj estis farataj unusilabaj kaj tiakauze
elektitaj inteiv-la vprtoj arabaj, turkaj, volapiikaj ktp..

Pro tiuj kauzoj la autoroj do la nomitaj lingvoj ne povis esperi inn
sukceson. Komprenante tion, Verheggen ligis siajn csperojn
al internacia jugantaro, konsistanta el reprezentantoj de registaroj aii

el personoj, rajtigitaj de la adept oj de internacia lingvo. Tin ci jugantaro
devus elekti- iun difinitan sistemon kaj per. tio forigi la individual"

n

penadojn kaj simpatiojn de diversaj sistem-autoroj

.

St. »lc Max' (1887) Kiel analogia rekonstriio do Volapiik, kiu :: donas nenion -.novan.
estis jprojekto,.eldonita en la j. 1887 sub la autora pseudonimo St..

..

de Max 5
. K e r c k li q f. f s nomas kiel autoroin de tiu ci projckto

iun Streif..

E. Bormoy (1887—92) -Ionian progreson kompare al Volapiik prezcntas la samtempe apc-
rinta skiz-projekto de D-ormoy «Le Balta», presita en la j; 1887,
en «Le Moniteur de l'Exposition» kaj poste en la j.- 1892, apcrigita en
aparta libro 6

.

La gramatiko de tin ci «interkonsentita» lingvo, kompare -kun la
'.:, gramatiko.de Volapiik estas multe pli simpligita kaj pli proksimigita

al la esenco de modernaj -lingvoj. Tio estis celo, kiu.n starigis por si

D X) r m o y. Sed la = vortaran materialon de Volapiik li prenis laiieble

nesangita, krom tiuj formpj, kiam la neceso de sango estis kaiizita de la

karaktero de strukturo en la korcktita. gramatiko. En apartaj fojoj la

vortoj de «Balta» estas' ec pli artefaritaj kaj malpli naturaj.ol tiuj de
Volapiik. Europ o, Ameriko, Australia estas skribataj— en ' Volapiik

—

Yulop, Melop. Talop, kaj en «Balta.» — Lcbalen, Lebolen, Lebulen.

Ne estante gisfineellaborita, tiu ci projckto ne povis trovikaj ne-

'

trovis simpatiantojn inter, la. volajiikistoj.

i"

(3. Bauer itmS) En la jaro 1S8.S profesoro G j u r.o Bauer (antaiio Banfi), I'ama

volapiikisto, eldonis en Zagreb (Kroatio) sian projekton de lingvo. «S(H'-

1 Tonias Eseriebe y Mieg, «La iengiia universal-. Madrid. 18SS.
2 N. Nag. < Observations sur la langue artificiidlo appellee Volapiik-.-'. Fi-eienze.

''' Seh. Verlieggen, .'Nal-Bino. Projet (rune langue nuiverselle, simple, facile et

harmonieuse», Liege, 1886.
4 Charles Monet, «Grammaire cldmentaire. de la langue universclle», Paris, 1886,-

^-St. de Max, «Le Bopal— Essai de langue universelle. Grammaire, textes et
vocabulaires», -Paris, 1887.

_

" "
'

6 Emile Dorm'oy, <<Le Balta — language international conventionnel». Tours.
18^2: -;--"';.'•/.. -:. V V; ''..•

• ;
••.,-'*'

.

' ".
.. .

•
.-

'
.

" :
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lin 1
». Antau tio, en la 3. 1886 kaj 1887 kaj poste' en apartaj brosuroj;

eldonitaj en Zagreb, Bauer komencis batalon
;
kontrau Volapiik

kaj kontrau eiuj projektoj de aposterioria — eksperimenta spee.o
(
40

).

La germanlingva lernolibro de «Spelin» estis tradukita de S t r a.u s

anglolingven kaj eldonita en New-York. En la j. 1892 en Zagreb aperis

vortaro de «Spelin»
(

8
). Per tio finigas la historic de tin. ci sistemo,

eelanta kombini la cefajn principojn de la konstruo kaj de.sperto de

Volapiik kun tiuj de la filozofiaj sistemoj — kaj el 100 bazaj radikoj

kaj 60 sufiksoj kr.ei lingvon. *

Aliel ne povis okazi, ear la «k rn b in a t r.i k o» de la lingvo

ce B a u e r kaj lia prefero por derivitaj vortoj kaj kontrau la vortoj

de internacia uzo alkondukis' al kuriozajoj kiel jena: anstataii la gene-

rale konata internacia vorto «universitato» estis donata deko da aprio-

riaj derivajoj: spesapuv, mesapuv, gresapokul, grenokuv, grenocokul

stakul ktp. ..-..
at -Til c t <• • •- ir i -l . t t^-i j tt<- M ewecer (189111
Alia projekto de periekngita volapiik estas lingvo «Dil» de luewe- v

w e g e r 2
. lal F i e w o g e r trovis bezona prczenti sian sistemon

de lingvo kiel elpensajon de neekzistinta doktoro Gul el Bagdad. En
germana lingvo, aperis gramatiko kaj vortaro de la lingvo «Dil». Estis

eldonita ankau gramatiko de tin ci lingvo en Volapiik kaj en la lingvo

«Dil>> mem; «dil o med gutun koipeni fra nepez ze gloz doka Giil en

Bagdad» (la 1-a eldono de la j. 1892). En la j. 1898 F iewege r cl-

donis 13 numerojn de jurnalo «Dil-oina». Esenca diierenco inter Dil

kaj .Volapiik konsistas el tio, ' ke kiel M e n e t tie! same Fie w e-

ger prenis por la radikvortoj de siaj lingvoj ekskluzive vortojn unu-

silabajn kaj ke F i e w e g e r krom tio forigis el la uzo majusklojn. -

Apliko de tiuj reguloj al la nomoj de landoj kondukas al jena.j ku-

riozajoj: rop — Europo, sic — Azio, cik^— Belgio, cip — Egipto

sem— Luksemburgo, meak — Meklenburgo-Sverino, meok — Meklen-

burgo-Strelico. Farigas komprenebla la opinio de Couturat kaj

L e a u (
8
), ke «en kelkaj rilatoj Dil estas peri'ektigita Volapiik, seel

en ceteraj rilatoj gi estas nur ties karikaturo».

Ankorau malpli perfekta estas projekto de «Orba» de Jose G u a r- J. Guardiola (180S>

d i o 1 a, eldonita gennanlingve en Parizo3
. Krom kelkaj organismaj

mankoj, komunaj kun. tiuj de Volapuuk, maisuiiea kono do la generalaj

prineipoj en lingvokonstruo, kondukas G u a r cl i o 1 a - n al inultaj

grandaj eraroj. Estas sufice norni la uzadon en «Orba» de la ekzistanta

nur en lingvoj germana kaj slovena nelogika kumneto tic numeral oj,

en kiuj la nomoj clc unuoj antaiiiras la dekojn (ekz.: em und zwanzig,

. een in dvacet —• lauvorte: unu kaj dudek-=dudek unu).

Alia reformanto A r n i in 4 celis, simile al E. Dormo 3
T

, ciujn

eblajn formojn de sia sistemo pruntepreni senpere el. Volapiik.

Arnim malakceptas la utiligon de internaciaj terminoj, car:

1. iii dume estas malmultaj, 2. ili estas plursilabaj, 3. ili estas inal-

same prononcataj de diversaj nacianoj, kaj 4. en multaj lingvoj ili
"-."•-•••.'.•-• .-'-. Arnim (1896>

1 Georg 'Bauer, «Spelin — eine A'llspraclie aul allgemeinen Grundlagen der spracli-

wissenschaftlichen Kombinatorik aufgebaut», Agram .(Zagreb), 1888.
2

. Fieweger, «Internationale Verkehrsspraclie Dil — oder bestes Verstandigungs-

mittel zwischen den Nationen nacli. dem System des Dr. Giil in Bagdad», 1893
(

47
).

3 Jose Guardiola, «Kosmal idioma. Gramatika uti nvve prata kiamso
Orba. Universal Sprache— Grammatik einer neuen spraclie Orba— gennant»,

Paris, 1893. («)
4 W. von Arnim. «Entwurf einer Verkehrsspraclie, genannt Veltparl».

Oppeln, 1798,-

(

47
)
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Hareliand (1898)

Mj. Bollack (1899 )

havas malsaman soncon. En tiuj 4 punktoj estas cntcnata la tnta argu-

mentaro, kiun "uzis la kontrauuloj de aposterioriaj sistemo]. .

Ankorau

en la i 1904 la restintaj volapiikistoj batalis kontrau la aposterioriaj

sistemo'i per la samaj argumentoj «). Ce la ellaborado de sia projekto

Arnim konsideris la kritikajn rimarkojn kaj reformproponojn <te

kelkai emincntaj volapiikistoj .
B e e r m a n 11 L e d e r e r kaj

K v 1 s k i Pluan ellaboron de sia sistemo kaj eldonon de kompietigaj

verkoi A r n i m dependigis d. la rilato de la legantoj al ha imua el-

donita laboro. En la okazo de sukceso li opiniis necesa fondi akademion

de la lingvo. kiu povus direkti gian porfektigon. Sod tiosm montris

superflua. Multpeza heredajo el la volapiikismaj tradicioj, arbitraj

reeuloi de vortoderivado, genanta kondicVde nepra.imusilabeco de ra-

dikovortoj kaj de cinj afiksoj - ne povis akceli sukceson de la lingvo.

Kiel sola ekzemplo de la lingvo, kies ellaboro ne lor hsis la Jimojn «l„

skema skizo de la bazprincipoj, — estas la subtitolo de la libro de A r-

nim, donita en «Veltparl»: «Jekt una Zovparl, bevnazo' namian

6

En la i
1898 monako-franciskano Marchand el Besaneon

(Francio) eldonis sian projekton de «Dilpok» i- Dilpok posedis

sendube multe pli perfektan gramatikon ol ..Volapiik,_ sed en gi estis

konservitai kelkai mankoj de la lasta, ekz. la vokaloj — a o, u La

vortaro de Dilpok, celanta atingi eblan mallongecon, konsistas preskau

tute el vortoi iinusilabaj kaj tial estas plene arbitra kaj malfacile memo-

rebla. Diverstempe en. tin lingvo Marchand eldonis— erno-

libron (Lernal), vort ,ron (vortal) kaj ec franc-dilpokan ernolibron

de stenUafio. Gis la j. 1908 abato Marchand kondukas pro| a-

gandon ?or sia neenradikiganta projekto. Kiel lmriozajon, m moiitm

la publikigon en tin ci lingvo de la romano de Bernardm de Saint-

Pierre «Paiilo kaj Virginio».
'

-on „v> ,-,•>;« <i-m
En la i 1899 pariza komercisto L e on Bollack2 kreis sian

lingvosistemon de miksita tipo kaj donis al gi nomon «Bolak», atnbmnte

po? tiu ci eelo al la vortoj .bo, kaj «lak» en sia lingvo sigmfon de «blua»

Uj
Bhu thi ci lingvo estas nomita lau la koloro de la cielo - soiifina

kaj cirkauanta la tutan mondon.
. A t^™ U

Bollack enmetis en la aferon grandajn nmedojn Dum la

periodo 1899-1901 j., krom la franclingva, aperis ankau hajJernoli-

broj je kelkeent pagoj en la lingvo] gerniaiui, angla-, itala, Lispana kaj

'^La gramatiko de Bolak tcori, estas bone kunmctita, sed generale

fn estas tro teoria kai malfacile memorebla.
°

Jirfa lnk« <lo d linKvn Bolak troves on la rctapoj *, konstruo

de fda v«rtnro. Evident,: sub la inline do la uloo] do i) e-K 1 a, !;»•

fact kunmetis el literoj (entate 5 vokaloj ]»] 14 konsonanlo,

iia linKvo. sekvante la kone.anajn rognlejn, einjn eb ajn jn-ononeebla

•ortkmm, toin. knmistantojn ol 1, 2, 3, 4, 5 hteroj. ve la "''j 1
'

l'

De-1™ estis konataj al Jl o I I a < K mantras vospoklna «1.pi^

Bote en lia libro p.). Entute, eseepte de mailable waD«m,1, aj to -

kombinoj, li riecvis 114 139 sonkombmojn kaj ionnojn. kiom tio, al

ri^nO .llilimk. niiurat-l .fe envmation. rrfmnnnt sous &,™c <lc pbrasw

,,,,,,11« ]« i.mx llo Si, 000 mots., B,San 5on, 1898, fa„ aha] vorkoj do la .,»

^^Ton^uXS'togue bleu Bolak - l«ue int. pratique, Paris, 1899

kaj cetera] verkpj de L. -Bollark C") 0')-
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lingvo,

vortoj

.- .-' "-':.

'.IS'i'i. - '.

V '
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!M>

<elektitaj kombinajoj, iom similaj al la formoj en iu natura
B o 1 1 a c k donas similan sencan signifon. Tiamaniere «la

prenitaj el : vivantaj lingvoj, en-

metigas en formojn, iaiiregulajn :. -

por tin ci vortaro». . j-Mmm^^
En tiu .rilato B ollack sin |^?^^%- '

montras antauulo de alia miksita ; '§fr\
'.

'^%

aprioria-aposterioria projekto de

ciferlingvo — «Numerlingue» de

H i 1 I.) e. pri kiu ni jam parolis.

Sed I! i 1. b e eloktas formojn kaj

vortsencon preci pe internaciajn,

dum B o 1 1 a c k prenas vortojn

kaj ties ideojn el laplej diversaj, al

li konataj lingvoj, kelkafoje ec el,

inalvaste uzataj vulgaraj jargonoj,

nur celante enmeti ciujn necesajn

al la lingvo vortojn, en formojn,

konsistantajn ne pli ol el 5 literoj.

Apartaj vortoj en tin procedo ia-

foje subigas algrandaj sangoj, ekz.

. bolv — bulvardo,~tlaf— telegrafo,

stit— konstitucio iktp.

Entut.e simila laiiprincipe al , Leoi1 Pollack
Bolack skiz-projekto de simpligita

'

lingvo de miksita tipo estas indikata de Couturat kaj Leau
en ilia raporto al la Komitato de delegitarj por elekt.) de internaeia

lingvo(15 ). Tiu ci projekto estis ellaborita de profesoro de navigado
Thaiist en Toulon, en la j. 1889, sed gi n.niam aperis presita kaj
unuafoje estis tralegita dum la kunsidoj de la Komitato de delegitaro

en oktobro de la j 1907. Tiu ci sistemo estas atentinda pro siaj 60 li-

teroj. Elparoleblaj literkombinoj donas senfinan nombron da formoj
"(el 1 litero—58, el 2—3364, el 3—195 112 ktp.).Al la tiamaniere
ricevitaj unusilabaj. vortoj estas atribuata tute arbitra signifo.

Kiel lastan reefion de la reformemaj movadoj inter la volapiikistoj

,

nikonsidcru la nefinitan projekton de Albert H 6 s s r i c h—-«Tal».

Principoj de konstruo de tiu ci lingvo estis priskribitaj d la autoro en
sp;ciala jurnalo, aperinta entute enkvanto'da5 sins kvaj nunir)] 1

.

. La cefa eel ) de Hossricli estis atingi plejeblan mall ngecon. Por
tio la vortoj de lia lingvo estis siritaj el div rsaj lingv j. La principal
de internaeieco de radikoj estis plene ign- rata. Apartan malfacilajon

prezentas la ekzisto en la alfaebto de tiu 6i lingvo d : 15 (i) vokal j:

5 prdinaraj (a, e, i, o, u), 5 modifitaj (a, e, £, o, ii) kaj fine 5 nazaj

(a, e, i, o, u—kiin subsigiuj identaj al tiu ee la franclingva «c»).

En la j. 1906 Max "Wald aperigis lern libr n de sia monda
«maUonglingvo» au «Pan-kel», konsistanta, simila alia eina kaj kelkaj

reformistaj projekt j, el unusilabaj vortoj 2
.

La autoro de Pankel, simile al FJeweger, forigas la uzadon
de majuskloj, ec por personaj nomoj. Ciuj ses eldonoj de lia 1 rno-

libro estis aperigitkj de la autoro mem kaj estis diss ndataj plejparte

senpage. Kiel aspektas la lingvo, oni povas jugi laii la jenafrazo:.«paora

1 «TaInoyas». Monntsschritt fur die Einfiihrung und Verbreitung der allgemein'en

Verkehrsspr*che Ta Sonneberg, 1903—1904.

•? Max Wald, «Pan-kel—leichteste Kurzsprache fiir "Weltverkehr». Gross-Beeren

1906;; kaj aliaj eldoncj de la sama.libro, gis la 6-a^ en. la j. 1920 (").

ThaUst.;.(1889'):-

A. Hossricli (19

^

Max Wald (1906).

Historio de mond olingvo



o] za al nir ais jat olt nati pankdag» , kio signifas: «povas esti, ke audos

^. vi jam ce la pr.ksima mohdeksp.zicio diversajn pcpolojn parJi la hng-

^ von Pankel.»

E Dardc (1907) Edgar Darde el Makejevka debntis en la jaro 1907 ce la

kunveno dc la komisiono de la Delegitaro kun sia manuskripta projekto

cle internacia lingvo «Logo»( 15). La gramatiko de tiu ei shtemo prezentis

per si imitajon de la Esperanto, seel la vortaro cstis submetita al kelkaj

reguloj. Lafl la sistemo de Darde eiu vorto-radiko devis neprj.

komencigi kaj finigi per konsonanto, kaj en la limoj de la radiko post

cm konsonanto hepre'sckvis vokalo, post tin ree konsonanto ktp. En

tin] eirkonstancoj certe pcrdigis la ebleco konservila internacia]n for-

mojn por la vortoj-radikoj de la sistemo «Logo».

JcsMcrsen (1907) La komisiono de la Delegitaro esploris ankau projektpn-skizon

de eklekta gramatiko, kiun proponis unn el la komisionanoj, prof,

Jesperse n(15). Kelkaj tezoj, logike senriprocaj, sed. fremdaj al la

ekzistantaj lingvoj; de. tin' ci skema gramatiko devigis la komisionon

malakcepti la proponon de Jesperse n.

La projekto de Join- Kestis tute nekonata inter la mondlingvistoj gis la lasta mem
Tille (Brazilio) (19 OS?)

tempQ u^^ germaniingya verketo, eldonita (kaj supozeble verkita)

de Joliann °W e 1 s c h1 en Joinyillc (S. Catliarina,
.

Brazilio). La

libro lasas strangan impreson.

Mankas en gi in montro de la eldonjaro. Preskau dnono el gi estas

dedicita al protokolo (sen-data) de la debatoj en «Silakmb» (volapiika

Gielklubo) en Joinville.
'

.

Oni povas diveni, ke la libro rilatas al la 1908 j., car post fondo

de la «Silakmb» pasis dudek jaroj kaj gi estis fondita en la j. 1888. Efek-

tive ni trovas ateston ce K n i e 1 e(25), ke en la j. 1888 en Joinville

jena klubo estis fondita. Ankau la nomon de la prezidanto de la rakon-

titaj en la libro debatoj — T li o r m a n ^ni trovas en la j. 1889 en "la

listo de Brazilaj vola]:lik-instnnstoj.( 34)Car en postparolo de la_ libro

estas citata la lingvesistemo Ido, aperinta en la j. 1907—08, do la j. 1908

sajnas gusta. '
•

;.

Post longa p'ritraktado -— la klubo decidis provi kolektive krel

novan lingvon. La dua parto de la libro donas gnste la «rezulton de tin

kolektiva laboro».

Vere, tcmas ne tiom pri la lingvo, kiom pn gia gramatika skizo

abunde provizita per diversaj vort-ekzemploj en la nova lingvo, knm,

la postparolo de la libro mem nomas «reiormita kaj reduktita «Volapiik>>

La' sistemo posedis 13 vokalojn kaj 20 konsonantojn. Esenee gi

estas pli malperfekta kaj pli subjektiveca ol la Volapuk mem. Ni citu

nur jenan liston de vortoj: planeto-planet, tero-talet, Marso-malet,

kometo-komet, Merkuro-mekut, Venuso-venut, Jupitro-ynpit, au: bato-

jak (legn—sak), tranco—jek, piko—jik, frapo—jok.
''

La idea bazo de tiu projekto estis difinata per tio, ke gia] autoroj

estis brazilaj germanoj, montrintaj certan kontraustaron al la latinigi-

taj nov-lingvo-projektoj (inter aire al Esperanto kaj Ido). Tial ill

pfeferis vidi lingvon «absolute neiitrala». Ne temis pri tio, ke la autdroj

de la nova lingvo ne sciis la lastajn progresojn en la kampo.de la lingvo-

projektado. Hi simple volis ignori tiujn progresojn.

La ideoj de la projektintoj evidente ne ricevis subtenon same em;

Brazilio, kiel en la eksterlando.
' '

.'.
-

J. Welsch, «Dcr "Weg zux Weltsprache>, Joinville (
47

).
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n doni sistemon de science konstruita lingvo fads en la 3. v. Ven fforov (1910)
1910 en Ekaterinburg V. Vengerov1

.

'

.

v ..'>

La cefa principo, per kiu sin gvidis Vengerov, estas jena, per si
mem traigita de la plej profunda individnalismo: «nei eiajn tradiciojn
en la nomelekto kaj eiufoje esprimi sian komprenon, sian internan ani-
man mondon». , "

Nur post 17 jaroj, en la j. 1927, V. Vengerov aperigis plenan lerno-
libron de sia lingvo «OMO»2

, kiu konfinnis'ciujn bazajn elirpunktain
erarojn de la autoro.

Aldone al siaj antauaj propoiioj, en sia lasta verko V e n « e r v
jam donas novan alfabeton kun simpligitaj literaj formoj.

D

La gramatikaj sistemoj de Vengerov portas tre klarajn
postsignojn de la gramatiko de Esperanto, sed la prenitaj el la lasta
elementoj cstas kripligitaj jen laii la formo, jen lau la senco au signifo.
La vortaro estas internacia, sed la elpensitaj kaj aprioriaj gramatikaj
formoj faras apartajn.vortojn kaj esprimojn malfacile au tute ne re-
koneblaj. ''.

Kiel ekzemplo povas. servi: naciono .(anstatau la esperanta
n a c 1 0), naletr 0. (anstatau k a p i t a 11 0), a f e 1 e 1 au
afinelo (anstatau a v 0).

.Same en Rusio en la j. 1911 A. Kovalev debutis per sia 4. KoyhIoy (idlU
projekto dela adelfia lingvo (Lingw . Adolfenzal) 3

.

•

(Wj '

'

La projekto de Kovalev pretendas pli grandan sciencan
perfektccon, ol Esperanto. Sed efektive, krom la forigo de la supersi-
gmtaj _literoj,_ gi donas neniujn perfektigojn. El la 8 cefaj principoj,
metitaj en Ia~bazon ce la konstruo de tiu 61 lingvo, evidentigas, ke la
autoro por la fontoj de sia lingvo prenis la lingvojn: ariglan, germanan, •

rusan kaj francan kaj ke li celas tion, ke «ciu el tiuj naturaj lingvoj—trovu
en la vortaro de lielpa lingvo proksiinume la saman kvanton da parencai
radikoj kiel la aliaj lingvoj».

• Jam la sola sin gvido per tiu ci aprioria principo ne povas ne kripliri
la vortaron de la lingvo de K v a 1 e v. Kio koncernas la gramatikon
en gi la cefaj reformoj de Kovalev konsistas el la anstatau de
la gramatikaj finajoj de Esperanto: ce la substantivoj — de per a,
ce la adjcktivoj — de a per. u, ce la adverboj — de e per ktp.

Ekzcmplaj tekstoj de tiu ci sistemo: dobru siera, utilu cliosa, libera
denka (bona smjoro, utila ajo, libera penso).

En laj. 1914 A. Kovalev, vidante fiaskon de sia projekto.
revems al Esperanto kaj kun la sama faeilanimeeo provis fondi en Parizo
noyan framasonan ordenon de Lumporta frataro, por kies maistro li
eiektis sin mem. \

Lingvoncelanta.il atingi maksimuman mallongeeon kaj tiurilate .a. Beuthner (mnestantan modifajo de Pankel, prezentas la projekto de A. B e u t h n e r

Meuti 'RU UJ1->

«Manbab»4 (Universala lingvo) kaj «Mangif» (Universala skribo).

,

En la j.j. 1912—1913 D-ro N. Nesmejanov -en Moskvo la- N. Nesmejanor (1918)
boris pn la projekto de internacia lingvo «Viva»s. En la j. 1913 en '

1

y* I-. Vengerov. «Projekt.-naucnago i mejdunarodnago jazyka, predloiennyi Ba
rassmotremje razlicnym po specialnosti obseestvam, ucrejdeniiam i edinicnym deia-
teljam», Ekaterinburg, 1910.

.

'

.

dloVgk
V

;h Vengerov >
«0M — jazyk.celoveka. Ucebnik vsemimogo jazyka». Sver-

1911

3 A
'
KoValev

'
<<Samoueitel

i Mejdunarodnago Naucnago Jazyka», Rostov na Donu,

-u
1* A

; ?euthner '
«Neue praktisclie Weltspraclie Manbab und Weltschrift Man°-if» "

Marimeukirchen, 1912. ° ..'
. .

5 N. A Nesmejanov, «MeJdunarodnyj jazyk i motivirovannaja grammatika i izyka
« viva». — Internac ling 1 motivriv gramt linga «Viva», Moskva, 1913. . •

.

9*' '...„'".'•.
. . .

•• ^^^^^
•''"
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-'•':''
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•
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Kunstovny (19 i

W. Beatty (1922)

Insieno de Viva

propra eldono de. la autoro aperis tre sohda verko,^"^
kgvo. Samtempo cstis tradukita] ka] preparata] al pie o la ^
litoi en la franca, germana ka] angla Inigvo]. Oe ™^^
sin preparis defend! sian ^projekton ce la X. intei acu k^^
Esperanto, kin devis okazi en augusto de la ]. 1914 ea l-arizo.

.

1 mien

la neatendita morto de N. N e s m e ] a n o.v, trahnta In antan U

tprl de liaj alilingva] eldonapj, cesigis la pban pr" *

nrnmo-indon de tin ei sistemo. La ahlmgva lipogialia komposiajo

oSfd"-'nta Lai a libroj ne aperis presitaj. En nia dispone konser-
eslis d^igita ka] J ^ ^l^

presprovaj folioj de la unuaj
.

10—15 presfolioj de eiu el la nomitaj-

kompostajoj. ^
En sia libro -D-ro N. N e s m e ]

ca-

ll o v submetis al ciuflanka analizo kel-

kain sistemojnkaj projektojn de imiversala

lingvo, komencante de Vokpiik kaj tran-

sirante al Esperanto, Ido k. a.

La prcmisoj, starigitai de N e s m e-

i a n o v eri la fundamenton de la kon-

struata lingvo, estas jenaj: 1 en. cm

j

okazoj la prefero estas donata al la vor-.

toi de anglolingva deveno, 2. cm] vorto]

estas prenatal en la pie] mallongaj formo]

aii en formo], arbitre mallongigataj dela

autoro de Viva. Tin] du premiso] estas

tute suficaj por kripligi la internaciapi

vortojn, por fan -la lingvon malfacile

komprenebla kaj malfacile elpardlebla.
dT^Vl°-.^^"to^Z^^^ la naskigo

,

so skafs on gras partus pi^^^^^jn^ la lusrbofeovii-

de Homero vivis knabo-pastisto, km pastis siajn bdauj

taj pastejoj f
^arnaso > Washington eldonis dc-

Usonano W B e a 1 1 } en^ *_J- .

u Q6 smiani»i. Ei-

tale ellaboritan sistcmon de .^f*^^^^on de interna-

late la vortaran materia on h
f«^^^Ttiun intencon.

cieco, sed kelka arbitra] gramatika] tez0] null is i

^SrUnbro 1927 Bro ^-^X^^^
K.bfKX ve*itan proiekton doi—a
Ung;0^^«^s tiun ve*on . La virteo estas 6e-

njf^a'efUlaS lingvo/ I. ol^o ffeas ncmnjn regulojn

*"

, r T P f i.„ ,n.Wnii — The new international language), Wa-
- 1 Wilbur M.- Law Beatty, «yesmiani im

. snington, 1922. ".'.. '-. •

..--..
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ortografiajn. La tuta gramatiko estas fakte limigita per uzo de la mult-

nombra finigo s. Sed el la manuskripto (
47

) videbligas, ke en realeco

la sistcmo estas tre arbitra kaj kompare kun la aliaj modcrnaj lingvo-

sistemoj tre nesupera. Tion montru la ekzcmpla frazo: «Esploreiter

desir seine yim tigr kelli ya bringe dai Indie».

M povus citi ankorau pluan sufice longan liston de certaj kaj ne- Finkonkludo pri la

certaj autoroj kaj projektoj mondlingvaj, pri kiuj ni ec ne scius, al kin aprioriaj sistemof -

speco de la sistemoj ili apartenas. •

Ticl ekzemple P. Stojan (
40

) citas proponojn, skizojn kaj

projektojn: Le Median (A. Huart-Cannes, 1909), Homapar (Fazekas

el Gyor, Hungario, 1913), Uropa (W. Donisthorpe, Guildford, 1913),

bazita sur la latina vortaro kai kun apriorie-filozofia vortaro; Parla-

mento (Terrier el Shmer, 1918), Tersboca (M. Rothes, Zurich, 1912),

Lips-Kith (J. Scarisbrick, London, 1919), Geoglott (J. Dononghue el

Boston, 1916), IALA (W. C. Spratt, Jersey, 1924), OM (L. Vulda,

Calcutta, 1925),. Lingua Nazionale della Terra (S. Gonsoli, Catania,

1925) k.' a.
. . .

> Sed ni ne citos plu tiujn maimskriptajn projektojn, kill] dum

lastaj jaroj venis al niaj manoj. Ni ec strekis for el tiu eldono pluajn

informojn pri diversaj bagatelaj provoj kaj projektoj, kiuj trovigis

en pli fruaj eldonoj de tiu ci verko. Ce registrado. de
;

similaj verkoj
.

temas ne ti'om pri scienca historia analizo, kiom pri amatora kolektado

de . artefaritaj lingvo-produktoj, kiujn fabriki el sia cerbo povas_ ciu •

deziranto. M lasas registron de ci-ciuj projektoj, provoj kaj skizoj,

car en la epoko, dum kiu ili aperis, la mondlingva movado jam.estis

•tiel alten evoluinta, ke cio pli grava, cio pli interesa efektivigis ne en

la verkajoj de izoluloj, persiste ' konservaiitaj siajn individualismajn

litopiistajii konceptojn, sed en certaj grupigoj de la mondlingvanoj ,-—

pri kiuj ni parolos en sekvontaj capitroj. Venis jam tempo, Mam orii
.

.

povis ankorau paroli pri iu ebla sango kaj modifo en la progresintaj

mondoliugvo-sistemoj, sed kiam oni jam ne povis sur tiu kampo krei

ion memstaran, originalan, ignorante la sperton de la pli fruaj projektoj

.

Post tiuj niaj vortoj, — sajnas, ke ne
#

estas necese longe esplori la

-kauzojn de la malsuk'ceso de ciuj ci sistemoj arbitraj.

La sistemoj pazigrafiaj, projektitaj en la XX. jarcento, estis neniom-

grade zvl malnmltagrade pli perfektaj ol la pazigrafioj el la XVII.Jar- .

cento. Sed— en la XX. jarcento fcrvoja, automobila, aera, telefona

trafiko konstante kreskigis la internaciajn senpere — personajn

rilatojn. Do la pazigrafiaj projektoj ankorau malpli ol en la jarcento

XVII. povis pretendi, ke ili sukcese plenumu la rolon de universala

internacia interkomunikilo.

Koncerne la projektojn aprioriajn kaj miksitajn, kiuj estis parte

cu pli bonaj, cu pli inalbonaj ol Volapiik,— ni devas'konstati, ke ciuj

ili estis arbitraj, individue kreitaj . kaj tial ce plua sia evoluo -plenc

dependaj de iu aparta individuo, de liaj bontrovoj kaj preferoj. Tiuj

projektoj ne havis eblon. esti akceptitaj kaj kreskigitaj per kolektiva uzado

Vere pluraj el la projektistoj revis pri kreo de iu autoritata- inirr-

nacia institucio, kiu formigus detalojn de la lingvo-konstruo kaj regu-

ligus --gian evoluon, — sed tiuj revoj estis efemeraj. Antau ! ol estu -

'kreota simila autoritata institucio necesis, ke la lingvoprojekto mon-

trigu praktike uzebla, montru sian evoluopovon.
• La arbitrcco de la aprioriaj kaj miksitaj sistemoj, la esence fan-

tazia. utopiismo de iliaj projektantoj — antaiidestinis, ke adaptigi

al libera evoluo, sen iu speciala reguiigo libere evolui.—kiel evoluas

la naciaj lingvoj, tiuj projektoj ne povis. Tial ili/ciuj devis haski.
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IX

PROJEKTOJ DE UNIVERSALIS0, KOREKTADO KAJ REFOR-
MADO DE LA LITERATURAJ LINGVOJ. MORTAJ KAJ VIVANTAJ

(1880—1930) .

La mon.dolingvo
.

povas esti nur reala vivanta lingvo,
kaj sekve poyos triumi'i nur per la supcrrego cle tutmonda
imperio... Lingvo ne povas esti fabrikata'de unu homo.

Willielm Wundt (1832—1920).

En la .nuntempa grand-imperialisraa epoko la evcntuala solvo de
la problemo pri la universala internacia lingvo estas influata de du
konsiderindaj faktoroj. La imua estas tute natura kontraustaro de ciu
nacio al akcepto do iu frcmdlingvo, lingvo de iu alia nacio por la rolo

de la lingvo internacia, universale — deviga. La dua estas tendenco
de la grandstatoj "imperialismaj trudi sian lingvon, kiel destinitan por
internacia uzo. kaj adaptigo.'

La samaj tendencoj' antauenpusi uzadon de sia propra lingvo kau-
zis, ke la plejmulto el la scienculoj de la kapitalisma epoko, obeaj al

la generalaj gvidideoj de la tempo, rilatis negative al ciuj provoj krei

inn artefaritan lingvon, ec ne farante iujn specialajn proiundajn esplo-

rojn kaj ne kontrolante faktojn en la kampo de la mondolingvo-projek-
tado. . "•;

Ce tia traktado de la problemo farigas kompreneble, kial post

la j. 1880 komencis rapide plikreski la nombro de la proponoj, neantaj

eblon krei kaj;.adopti iun artefaritan lingvon, kaj proponantaj por tin

rolo iun lingvon naturan,cu korektitan, reformitan, cu tute .sensangan.

Apud la projektoj, traktantaj pri akcepto de la lingvo de in ekzi-

stanta stato kaj nacio, ni speciale menciu la projektojn pli idealismajn,

kiuj rekomendis la akcepton de la latina aii la greka lingvo.

LINGVOJ MORTAJ

Kelkaj pensnloj.kaj scienculoj, konsiderante, ke universala lingvo

povus esti nur lingvo neiitrala, t. e. ne apartenanta al iu el la nuntempa
j

popoloj,. venis al ideo utiligi por tin rolo iun el la mortintaj lingvoj

de malaperintaj popoloj.

P. S t o j a n
(;
10

) donas tutan liston el 70 vcrkoj, en pli ail nialpli

granda grado rilatantaj al tin ci problemo. .

Unuj proponis akcepti por la rolo de la universala lingvo—lingvon
latinan au antikvan grekan lingvon, grandaparte inlluintaj la modernajn

kulturlingvojn kaj la. modernajn sciencajn terminarojn.

Aliaj, komprenante ke la antikvaj lingvoj ne posedas. vortojn por

modorua vivbezouaro, opiniis necesa enkondukon en respektiva lingvo



denovajterminoj, akomodinte al ili la tutan strukturon de la lingvo.

De tio restis nur unu paso por konfesi la .neceson provizore piibonigi la

respoktivan antikvan lingvon, antau ol revivigi gin. Kaj tiun konfeson .

:

oni fakte faris.

Jam en la j. 1867 Lc II i r komencis propagandi lingvon latinan,

Mel internacian lielpan lingvon1
,
prqponantc fari kelkajn arangojn,

faciligantajn ties lernadon.

Tute forgesita nuntempe cstas projekto de lingvo internacia, kon- jr. Poincare k. a. (1880)
struita sur la bazo de antikva greka lingvo, kies kunautoro estas Ray-
mond Poincare, la nuna gvidanto de franca konservative-

reakeia politiko. Pri tiu ci projekto remcmorigis preskau samtempe
pariza gazeto «Opinion»' kaj pariza korespondanto de «Berliner Tage-
blatt» (en januaro de 1927 2

). La ekzakta eldonjaro de la projekto ne
estas indikita, sed lau la noto en la berlina gazeto, la libro aperis en
Nancy post la naskigo deVolapfik (1879) kaj antau la eldono de la imuaj
lernoiibroj de Esperanto '(1887). P. Stojan(40

) montras kiel supo-

zeblan (?) jaron de la publikigo de tiu libro —- la 1879.

La gazeto citas plenan titolon de la libro 3 kaj komunikas kuriozajn

sciigojn, ke, estante demandita en la fino de la j. 1926, K. P o i n c a r e,

iinue kategorie neis sian partoprenon en laprojekto: Nur antauokuligita
brosuro devigis lin rememori la revon de lia. juneco. Ke tiu revo estis

de li bone forgesita, atestas la fakto, ke guste en la j. 1922, kiam li pre-

zidis la francan ministraron, la registaro dekretis kelkajn malpermesojn,
rilatantajn la disvastigon kaj propagandon de Esperanto.

En la tempo mem de sukccsoj de Volapuk, en la j. 1885 simpligita a&tikva -re-
Ivan T e 1 f y proponis al la Hungara Akademio de sciencoj resta- ka ling-vo

rigi la grekan lingvon kiel lingvon internacian4 . En la j. 1888, ankau
en Germanio aperas propagandistoj de la icleo akcepti por la rolo de

internacia lingvo simpligitan kaj reguligitan lingvon de la antikvaj

grekoj. Inter la aprobantoj de tiu ci ideo trovigis interalie fama helen-

isto August B o 1 1 z5
, J o h. F 1 a c h kaj L. K u li 1 e'n-

beck(40
y. _ - .

La Grasserie en la j. 1892 eldonis specialan traktajon, La Grasscrie (1907)
'

tuSantan la problemon de kreo de internacia lingvo el antikvo-greka

vortara materialo, kun aldonita raciigita kaj korektita gramatiko 6
.

Post 15. jaroj, en la j. 1907 La Grasserie presigis, sub nomo
«Apolenla», detale ellaboritan projekton de reformita greka lingvo 7

,

kiu en la saina j. 1907 estis pridiskutita en la Komitato de la Delcgacio

por elekto de internacia lingvo.

La vortoj de la lingvo «Apolema» :

estas formataj el greklingvaj

elementoj, penetrintaj en teknikajn kaj fakajn terminarojn de moder--

naj lingvoj, ekz. anthrop (renkontebla en la vortoj: filantropio,

mizantropio) = homo, Mpp (en la vortoj hipopotamo, hipodromo)=
•cevalo. ktp. Simila lingvo povus esti gis ce.rta grado komprenata de be-

lenistoj, sed nur de ili. Ordinara liomo en la plejmulto de greklingvaj

1 L. Lc Hir, «Langue auxiliare universelle letree ou voulgaire, la langue latine

seule pouvant convenir comme langue auxiliare universelle^, Saint Pol de Leon,
1867; 2-a eldono — Paris, 1878.

2 Vidu: «Esperanto-Praktiko», Berlin, 1927, n-o 2, pg. 4-1.

3 «L'ixesoire» par PaurBrouchot, Lucien et Raymond Poincare, 'Chauquet en
INancy; v. noton de Gaston Philip en «Les Annales Polit. et Litt», Paris, 1913.

4 «Scliola et Vita*, Milano, 1928, n-oj 9—10, pg. 297.
5

- Aug. Boltz, «Iiellenisch, die allg(3meine Gelehrtonsprache der Zukunft», Berlin-

/Leipzig,;1888(48). \ : :
: ;_

.'.,.. '

. .. - • -/--"
.
•;

...
;

':'•,.•.
;

'••
.

.,•'..•';,

6 La Grasserie, «De la possibilite et des conditions d'une langue internationale», .

Paris, 1892. .

•

7 La Grasserie, «Langue Internationale pacifiste ou Apolema*, Paris, 1907 (
47

).
"

.'''.'";• :..-' .'.;.'.
..
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iSImpIlgita lingvo latina

F. Isly (1001)

'.

'<<'! -

tcrminoj, renkontataj en modernaj lingvoj, neriiam rekonos nek konjek-

tos ilian primarian sencosignifon.

Ce la elekto de iu antikva klasika lingvo por la rolo de internacia.,

oni certe devus preferi nc la grekan, sed Jatirian, kies vortoj estas pli

internaciaj kaj pli multe konataj.

Detalan liston de koncernaj proponoj, '
faritaj per apartaj libroj

au en gazetartikoloj, donas P. S t o j a n(40) kaj C o u't u r at k u n
L e a n( 8

). _ ,' •":..',• ..'"-' .7

La prefero, donata al la antikva latina lingvo, estis natura reago

kontrau la treega artefariteco kaj nenatureco de Volapiik. Tre karakte-

riza en tin ci rilato estas la ekzemplo

de G. Hendersso n,. aiitoro. de.

til aposterioriaj projektoj. kin pordintc

por in tempo kredon je trinmfo de arte-

faritaj lingvoj, dedicis sian -tutan

energion al propagando cle lingvo la-

tina, kaj por tiu eelo komencis en la

j. 1890 eldoni specialan jurnalon «Pho-

enix sen TsPuntius latinus .internatio-

nalis» (London)

.

Sed ankaii inter la simpatiantoj

de la lingvo latina estis multaj mal-

koiikordajoj. Kelkaj el ili deziris vidi

revivigita la klasikan latinan lingvon.

Aliaj deziris vidi gin modernigita kaj

kompletigita per mankantaj vortoj. La
imuaj celis ion, praktike neefektivi--

geblain La aliaj malgraiivole starigis

sur la vojon de novigo kaj reformado.

La jnrnalo de Hendersso n ek-

zistis mallongan tempon (1890—92),

sed ankau post li estas
.
renkonteblaj

' provoj krei periodajn eldonojn, dedi-

citajn al lernado, praktikado kaj propagando de lingvo. latina(8
).

La enhavo do tiuj jurnaloj plej bone ilustras la neeblecon akoinodi.

la antikvan latinan lingvon en gia nereformita stato por la bezonoj de-

internacia vivo. La -tradukoj de internacia termino «generalo» per

«militum tribimns», kaj de «miliono» per «decies eentena miliis» (clek

eentoj da miloj) — estas neniel akcepteblaj por la moderna" europano

kaj por moderna vivo.

Tiakanze la plejmulto el adeptoj de la latina lingvo konsideris

necesa i'ari en-gi tiujn an aliajn reformojn, alclonojn kaj simpligojn,,

antau oi gi rajtos pretendi la roion de internacia holpa liiigvo.

Uima tiaspeea projokt.o do rel'ormita. latina lingvo "estis proponita

de F. Isly en la j, 19011
. •

Isly celis la taskon, konservinte la fnndamentajn trajtojn de

la lingvo latina, lorigi giajn niaJJncilajojn. La solve do tin ci tasko

koncentrigis en konservb de la latina vortaro kaj en anstatauo de kom-

plika latina gramatiko per simpligita. kini trii'ornia deklinacio por la.

tri genroj, kun iimi formo de konjugacio ktp(8
).

D-ro Eaoul de la Grasseri

1 Fred Ilsy, «Langue Ilsy (Linguum islianum).- Projet de langue international©),

Paris, 1901.' ' ..'.•
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Alia analogia projekto, unu jaron poste, cstis publikigita de K. k. Froelich (1902>

Froelich en "Wien1 . Ankau en tin ci projekto cio koncentrigis^

. en la simpligo de la gramatiko. La snbstantivoj havas nur du genrojir

viran por viroj, popoloj, riveroj, vcntoj kaj monatoj kaj in an
. por virinoj, arboj, urboj, landoj kaj insuloj, La deklinacio estas formata

per
.
prepozicioj.. .'

M havas informojn ankau pri alia samtempa projekto de universala e. Frandsea (1902}

latina lingvo, de E. Fra-nds.en, kiu estis eldonita en Wien3
. An-

korau pli frue en la j. 1901 en siaj verkoj Frandsen propagandis

la ideon de simpligita latina lingvo(40).

Enhavoriean verkon, tusantan la problemon de la ebla. utiligo Ch. Andre (19081

de latina lingvo por la rolo de lingvo internacia, eldonis en la j. 1903

Ch. Andre3
. En sia libro Andre sumigas la tutan movadon,

donas indekson de la tuta literature), aperigita pri la problemo kaj kva-

zau preparas grandon por pluaj laboroj en la reformado cle latina lingvo,

kin en postaj jaroj estis cfektivigata de la restintaro de la iaina Vola-

piika akademio — «Academia pro interl.ingua».

ProvencanO Chillet el' Cannes (Francio) sin kasinta sub pseiido- Colombo (1904)

nimo de D-ro C o 1 o nl b o, rekomendis en la jaro 1904 por universala

uzo apartan komorcan latinan lingvon 4
. La autoro asertis, ke tin

ci lingvo estis de li konstmita lau la trovitajoj, elfositaj en la ruinoj

de Pompei, kaj ke gustc per tiu lingvo parolis la romaj legionanoj, kon-
• kerante la mondon.

En la jaro 1903 konata itala profesoro de iiia.tomn.tiko G. P e a n o ii. Pftano (1903—1904>
;

donis teorion de sia «Latino sine flexione»5 , en kiu ne ekzistas gramatiko,

kies vortaro laii ebleco estas preskau tut'e latindevena kaj kies gramati-

kaj fleksioj estas anstatauitaj per vortordq en la propozicio. En la

jaro 1904 li aperigis sian komparan vortaron de internacia latino6
.

P e a n o argumentas per tio, ke nuntempe jam ekzistas- sufica nombro
da vortoj komunaj por eiuj civilizitaj popoloj de la mondo, kiuj povus

servi kiel fundamento por formigo de la tuthomara lingvo.

Philosophia, logica, mathematica, geometria, republica, moneta,

calendario, algebra, cifra— estas la vortoj, transirintaj el la antikvaj

. lingvoj en ciujn modernajn lingvojn de Europo. La cefan diferencon

inter la lingvoj prezentas - gramatikaj reguloj. Gramatiko, . tiurilate,

estas ne nur malmulte utila, sed, laii vidpunkto de P e a n o,.' ec tute

inalutila. Oni ja povas skribi ajnan frazon sen apliko de gramatikaj

reguloj kaj fleksioj.
-

Fakte, Peano kaj liaj samideanoj, uzante tiun ci sistemon,

verkis en gi kelkajn, sciencajn, precipe maternatikajn verkojn, kiuj

sin mOntris, dank' al la komprenebleco de siaj terminoj, kompreneblaj ,

ce la unua vido al ciii klera homo, konanta la nomitajn terminojn.

Kiel ekzemplon ni donu jenan citajon el la modernigita latino:

«Problema de lingua internationale es proximo ad solutione. Lingua

definito per maximo de interaationalitate, non es lingua artificiale;

1 Karl Froelicli, «Grammatik der Weltsprache. Reform-Latein, I. Teil, Formen-
]ohre», Wien, 1902. ,

2 Eduard Frandsen, «Grammatik des Universal-Latein (Neu-Latein), I. Teil

(Formenlehre)», Wien, 1.902. .
.

3 Ch. Andre, «Le latin et la probPme de la langue internationale», Paris,1903
(
47

):

4 D-r Colombo, «Latino Commerciale», Paris, 1904; ankau vidu la gazeton«Es- .'

• peranto», Dijon, 1905, n-o 10, artikolo de Ch. Lambert, «Simpligita Latino» kaj«Aca-

i demia pro Interlingua», Torino, 1926, n-o 4, pg. 75 (
47

).

]

5 Vidu artikolon de G-. Peano «De Latino sine flexione» en «La Revue de Mathe-
i matiquess>, t. VIII, a. 1903. •...'
1

6 G. Peano, «Vocabulario de latino internationale eomparato cum A. F. G.r IL.

J t. G. S.», Torino, 1904 ("j.

.
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suos elementos es plus diffuso et plus naturale, que in omni lingua natio

.- nale».;

(La problemo do internacia lingvo estas proksima al solvo. Lingvo,

difinita per maksimumo de internacieco, ne estas lingvo artefarita;

giaj elementoj estas pli disvastigitaj kaj pli naturaj ol en ciuj naeiaj

lingvoj).

Sed se estas facile legi kaj komprcni la sistemon de . P e a no,

estas nekompareble pli maKacile

;>^!^v.7r;n.-;i^.:.^
I:^^;.7^~»^^^^•;7,;7.; paroli kaj des pli skribi en la lingvo

sen gramatiko kaj fleksioj. Senfina

,
'

'

nombro da esceptoj , foresto de la

firmaj reguloj, varieco de la orto-

.
;: •',/ grai'io — ciuj mankoj de la lat.ina

' %-'•'- ' ?!&*:- -vsg&ss*, JS-," /. lingvo kaj de ciuj elemente evo-
'">**

luintaj naeiaj Hngvoj—estas granda

f-"
:

-'. •$/ '. J'S'"..'"''*] obstaklo p or cllerno de tiuci lingvo.

Tiu 61 rcvivigo de laarisiokra-

,4ii^^^%,HX^f. ,

'

|

tcea mezepoka latina lingvo en ni-a

:}

" XX-a jareento devas vere sin mon
'>

^ ; i tri ago cgale maltauga kaj rekcia.

Kaj efektive la sistemo de P e-

| a n o kaj al gi similaj havas tre

| ,
'-*'"'.'

."/ ",*/"-1 limigitan nombron da adeptoj el la

~
• | medio de sekaj scieneuloj latinistoj,

| katolikaj pastroj ktp. Por la vastaj

| popolamasoj, kiuj bezonas teknike

•

/-
. '^^^^^^^^^^^^^^^^^S pli, perfektan kaj laueble mekani-

':-'..'• ' ^^^^^^^^^^^^^^̂ ^M
, kigitan interkomprenilon, la nere-

guligitaj formoj de la arkaika latino

- £
Prof

"
G

-
Pean0

estas malakceptindaj kaj esenee

\
: --'

•

"

fremdaj.

SIMPLIGITAJ VIVANTAJ LINGVOJ
Nun ni venu al la projektoj adoptigi por internacia mondskala

uzado iun el la lingvoj naeiaj. Tiaj projektoj, kiel ni jam montris

respegulis esenee imperialisman ideologion. Tial, almenau principe,

ili povis esperi, ke pro la klaspolitika vidpimkto de iinperialismo ili

estos traktataj pli favore — ol la projektoj aliaj. Tamen tiu atendata

oficiala favoro estis en ciu koncerna stato des pli granda, ju pli malgran-

daj estis la reformoj kaj sangoj, proponataj por tiu statlingvo.

A. Starcevskij (1889) Ni komencu p r esploro de la projektoj ,iom similaj al la jus priskribitaj

sistemoj de simpligitaj mortintaj lingvoj. Ili estas simpligitaj sistemo

j

de lingvoj vivantaj
,

' kaj la plej karakteriza sistemo de la.simpligo

estas «simpligita, angla lingvo» de A. V. S t a re e v s k i
j

1
.

Gramatikon de ciu lingvo oni, povas simpligi gis tre signifanta

grado. Oni povas forigi multajn esceptojn el generalaj reguloj. Anstataii

kelkaj formoj de deklinacio kaj konjugacio oni povas restigi- nur unu

formon, akomodinte al gi la konservitajn radikojn de la lingvo. Oni

povas simpligi ortografion, enkondukinte konkordigon inter la skribo

kaj elparolado. Sed tio tre kripligos, sangos la formojn de ciu lingvo

kaj tiu reformita lingvo farigos preskau ne rekonebla kaj tamen gi kon-
: servos kelkajn aliajn organismajn mankojn.

1
/
A. F. Starcevskij, «Nastojascij (Jivoj) vsemimyj ]'azyk», Peterburg, 1889 (

47
)

. . kaj la ge'rmanlingva eldono: E. Startschewsky, «Die wahre (lebende) Weltsprache,

• • autorisierte Uebersetzung von. Mieskowski», St. Petersburg, 1890 _(

45
).

.
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S t a r c e v s k i j unuavice simpligis la anglan ortografion kaj •

por tio komplikigis la alfabeton, enkondukinte novajn literojn i kaj a
En la sufiee simplan anglan gramatikon li ne bezonis enkonduki

.iujn gravajn sangojn, krom kelkaj reguloj pli gustigantaj gin. Sed
kio estis la reznlto de tiuj sangoj ni povas vidi el du jenaj, tute samaj
.tekstoj el Thackeray: unua en la natura angla kaj. la dua en la «vera

simpligita intemacia* lingvo dc St'arcevsk i j:

a) «G o 1 d s m i t h's f a t h e r w a s n o doubt the
goo-d.-Doctor P r i m r o s e,.. wh o m w e all of uslno w.
Swift was yet a li v-e, . when the little Oliver
was born at Pallas, o,r 'Pa- lias. more in the coun-
ty of Longford -in Ireland*.

.

b) «G o 1 d s m i t h's father w o z no d a u t the g u d.

Doctor P r i in r o z, h u m w i o 1 1 o f o s n o w. S w i f t w o z

:ie t a 1 i. v, wen t h i 1 i 1 1 1 1 i v e r w o z b o r n at Pa 11a s

or Pallas m e r, in thi caunti of Longford in
Ir 1 a n d». "

.

S t a r c e v s k i j ne sukcesis.fari la anglan lingvon facile lernebla

kaj komprenebla. La malfacikjoj de la angla elparolo ekzistas ankau
en lia projekto: la samaj literoj ce diversaj kombinoj sonas nialsame,

•estas konservitaj la duoblaj konsonantoj ktp.

Aliflanke, la angla lingvo en la transformo de Starcevskij
farigas nekomprenebla ec por angloj. Gi' estas memstara lingva sistemo,

postulanta apartan ellernadon.

Preskau saratempe al S t a r c e v s k i j aperis alia projekto de Aliaj projektojpor ko"-

reformita angla lingvo, farita de A. M. Bell1 .. rekt0 de *a ang!a lim?vu :

Rimarkindan flankon de tiu ci projekto prezentas' tio, ke por sim- (18®8. 1891)

pligo de la angla lingvo Bell proponas akomodi la ortografion al

prononcado. Praktike tio kondukus al perdo de intemacia aspekto ce

tiuj vortoj, kies prononcado en la angla estas tute malsama al la inter-

nacia, ekz. ce la vortoj: n a t u r e, international ktp. Kreon
de tiuj projektoj, celantaj raciigon de la naturaj lingvoj kaj akcelantaj

izoligon de la ekzistantaj Kngvoj,. ni devas nomi, ec ne konsiderante

ilian imperialisman esencon "— de nura lingva vidpunkto — ago nepre

rcakcia kaj haltiganta~ la tendencojn de plua evoluo de la lingvoj al in-

ternaciigo. •

.

Kiel antauprepara etapo por Bell en la prilaboro de tiu ci projekto =-

estis elkborita de li, en la j. 1865, projekto de alfabeto, konsistanta el

34 literoj, akomodita por la transskribo de ciuj lingvoj kaj unuavice
la lingvo angla2

. Tiu ci projekto altiris al si siatempe sufican atenton
kaj estis ee'prezentita por esploro al la Brita registaro.

Ni havas ankorau inform ojn pri alia samspeca projekto de komerca
lingvo, farita de H. H ale kaj rilatanta al la jaro 18903

. Pli postan
verkon de la sama aiitoro 4 citas.H u g o S c h u c h a r d t 5

. S c h u-

•chardt anaiogiigas tiim lingvon al la. angla jargono, uzata ce In

.

interrilatoj de blanlmloj kaj indigenoj en Kolumbio. Tiun eldonajon .

•citas ankau Gouturat kaj Lcaif). H. H a 1 c pli poste
eniris la komisionon, esplorantan la problemon de intemacia lingvo,

1 A. M. Bell, « World English the Universal language*, London, 1888.
2 Alexander Melville-Bell, «Visible speech' a new fact demonstrated*, London

and Edinburgh, 1865
_(

48
).

'

3 H. Hale, «An international Language*, London, 1890.
4 II. Hale, «An international idiom, a Manual or the Oregon Trade Language*,

London, 1894.
, .

5 Hugo Schuchardfc, «Weltsprache und Weltsprachen*, Strassburg, 1894
(
45

).
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kin estis starigita en la j. 18'9i de la Amerika Soeieto por akcelado de

;:

'

scieiico]^ g^^ llotas trc koncize, no donantc iujn dctalojn,

la veiion pri «kolonia lhigvo>> de L e n t z e r1 . „•„,„ •,„:„„

p b
tion ilustras la ldeoj de oiorvego-

^ ._,.

„

r__r.~-^-rr^.~^-:
; usonano E 1 i a s M o 1 e e. En la

\'„ '

, ,
.' .„ . ',

i.- 1888 Mo Ice faris skizan planon
'

'

' - por tutamerika lingvo kim anglo-ger-

i"^>3? '"
' ' ''d^T'--"

: '
mana bazo2

. Post 15 jaroj li publi-

.

'

I
V-'-"

' --^®.:
'-' ; kigis detale prilaboritan sistemon de

..^./ASr ! la* lingvo «Tuto]iisli»
3

. La ee!o do lis.

•* ;* *'
lasta estis akeeli reimuigon de la ger-

[• *:' manrasaj popoloj. Lau la pcnso del'

aiitoro, aparta diplomatia konfercnco

.. . de koncemaj rcgistaroj devus akcepti

. ->.-.

;

tiim intergermanan lingvon.
#

Moleo

|

r

intence limigas la rolon de universala

lingvo kaj estas ema transformi gin jo

simpla ilo por liegemonio de mm nacio,

: .-
;

•- au nacigrupo. Li ec estis deziranta
: ..--. •'

"•'
' ; renkonti la aperon de analogia inter-

#•.' | &Af ''.
'"

' ^.-S^":?-

i

latinida lingvo, kondiee, ke tio ne genu

. X^§'tf7<^f - -%^:"^$t la popolojn anglo-germanajn.

|K :&'^*^i£ ; "
. I/' ;

'''; ~:"^ :
]'*'

Kiel eefa materialo p or la proj
ekto

^ / *^rif. .^1—^^- -^ «Tntonish» sorvis lingvo angla, sedkon

, granda ahuikso de elemcntoj prenitaj
Jilias Moioe

el lingyo germana- por iiustri la as-

nekton do tin ci perfektigita miksita lingvo, ni prenu la frazon:

«dis sprak must b i s o r e i n t n t o n is li a s m o g 1 1»

(tiu ci lingvo devas esti tiom pure teutona, kiom eble).
^ _

Pli malfrne en la j. 1911, 1915 ktp. E. Mole e(
40

)
daungis pul»-

likigadon de similaj projektoj, atribuante al ili ciufoje novan nomon.

.,*.,, En la i. 1913 "la periodan iurnalaron de la tuta mondo trakuns

S^?^m*--^o, koprofesoro BrandleV tradukisto do la emeritula oficejo

. .1930) de TJsono, eltrovis novan universalan lingvon .
. , .

Fakto tamen la konccrna propono estis pubhkigita jam en ia j.

1910. La aiitoro proponi* akcopton de la angla hngvo kun simphgira

fonetika alfabeto por la rolo de la lingvo imiversala.

Ni havas informojn pri .plua analogia projekto do simpligita angla

lingvo, kiun faris princo (?) Immanuil de Jerusalemo*. Esence,

la projekto estas nur korekto do la angla ortografio, ne pli. lamen

la aiitoro, celante la precizan transdonon de la sonoj per koniormaj

literoj, tiomgrade komplikigis la alfabeton de la angla lmgyo enko-

dukis-tioman amason da novaj literoj kaj signoj, ke li ec ne havis eblecon

(^.ldoui sian libron per tipograiia preso. La eldono de laprospekto-

brosuro, dedieita al tin projekto, aperis en Eairo litograi'nta.

* ' ! Lentzer, «Colonial English*, London,. 1891. .; j

--.
.

"
'

.
.

' 2 E]ias Molee,«Plea for an american language, or Germanic-English», Chicago,

a «.Tutonisli or aii£clo-sennau linipn tr.ngu.'v. (Jliicago, 1002; do la sani.n.: .'Tiit-o-

nish— a teutonic international language*, Tacoma, 1904. .

-

* f. Braendle, «World-English— a new worldlanguage», Washington, 1910.

& Tr Immanuil of Jerusalem, a Universal — the universal languages, Cairo {UAA. )..



Al la sama. ideo fari simpligitan anglan lingvon kun korektitaj

gramatiko kaj ortografio - internaeia interkomumkilo, vems en la

? 1924 usohano J. W. Hamilt o n*. H a m i t o n, simphgante

la anglan skribon kaj akomodante gin al la formoj de viva parolo, espe-

ris fari la anglan lingvon pli facile lernebla por la alilancmioj.

"

Spite al tio, gusto la angla ortografio (esenoe tre internaeia) estas

pli facile lernebla por la cetera] europanoj ol la angla -prononcado.

Se oni povus reformi ne la ortografion, sed prononcadon de la angla

lino-vo oni ricevus ion pli akcepteblan. Sed la lasta estas same neebla,

kiel neeble estas, ke la cetera] popoloj bone posedu la kripligitan anglan

^^"Ent'jaro 1929 Berlina tagjurnalo «B. Z. am Mittag>>^ presigis

.sciio-on pri nova mondlingva projekto «Panoptic English* de Proi.

C K (Wen en London. Detaloj pri tiu ci projekto aperis en.

rcvuo «Psyche». Laii la sciigo «Panoptic English* estas konstrmta

sur scienca bazo kaj entenas nur 500 vortojn.

Similai proiektoj. rapide ekfloras kaj same rapide malaperas. bupo-

.zeble, se ciu el la autoroj konus sortonde siaj antauirmtoj
,
ill muitloje

pli serioze pripensus siajn agojn.

Ciuokaze ni havas tute fresdatan projekton A ng 1 1 c el la sama

peco de profesoro de Uppsala Universitato R. E Z a c n r i s on

sLacefa esenco de Anglic estas simphgita ortografio: anstata

wt-heit buv—bie, Friday—Friedae. La sistemo ricevis vastan pro-

Sndo'i en Svedio. kurso'de Anglic en la
J..

1930 estis presata^n

£

|azeto «Stockholms Dagblad». Estas mterese noti, ke a#g-
lativaj scieneuloj esprimis sian simpation al tm projekto.kaj cmokaze

deklaris, ke la snkceso de-Anglic estas preferebla al sukceso de Espe-

rant

°Apnd la projektoj reformi la anglan, tiun nacian lingvon km pleje

pretendas priVporiJio de la mondlingvo, ne manias ankau reformaj

proiektoj de aliaj lingvoj.

Proiekton de simpligo de la lingvo itala, sub nomo «Lmgua franca S. Bernard (188.)
l lojeKion u« bimi o &

Wien4 . Tiu ci projekto,
nuova», doms en la . lbbB b. b e.i n a l a ui mui .

x f j >
,

nesufiee decide forigas la difektojn, trovigantajn en la itala lingvo.

En la gramatiko estas konservitaj multaj neregulaj formoj kaj eseeptoj.

Kelkaj literoj lau la cirkonstancoj estas malsame prononcataj
"

Cio notita malfaciligas la lernadon de la lingvo kaj senvalongas
.

giajn realajn avantagojn(8)„
Twfovti(yi ia iillOTOn EeformitaMBpanaling-

. M citu ankau kelkajn projektojn reformi kaj peilektigi ia lingvon ^
hispanan. Unuan similan sistemon «Nuove-Roman» konstruis en ,1a

faro 1897 profesoro J.Puchne r*. La tuta tiu ci projekto prezentas

per si nur'ialoke korektitan hispanan lingvon, fifg™*
6lVTJ^'

algi «delikatajn.formojn de la italaj radikoj belecon kaj gustecon de

= la franca gramatiko kaj mirigan simplecon de la angla lmgvo.»

La libro de P u o h n e r estas verkita en lia propra lingvo, sed

^..International Language for the War d», St. Paul US A (1924?).

.alien Nationen gleich gut verstandlichen TJniversalsprache», Wien, 1888. 2 a eiclono.

«Welt-italienisch.Franea«, Wien,1891. . .... „ < ^.^u TW 1R97
« J. Pucliner, «Grammatica di Nouve-Roman, Lingua universal), Linz. 18J/.

^^^



same malfacile ellerni, Mel lingvon italan au hispanaii... krom por
la personoj, kiuj jam posedas tiujn lingvojn>>.

Post 22 jaroj en San Salvador G a v i d i a Franqiseo ri~
petis provon de Pucliner, publikiginte projektoii «Salvador»1~
lingvon, konstruitan sur malvaste hispanlingva bazo, kun nesufice-
ellaboritaj gramatikaj reguloj kaj kun kripligita interiiacia transskribo.
ekz.: oculto — okulo, -correo— posto ktp.

Ankorau unu projektinto Starrenb u r g el Valencia celis.

akomodi la hispanan lingvon por la rolo de la universala2
. Li turnis.

sian cefan atenton al la simpligo de-la gramatiko kaj, se ne Ian la formo r
do lau la ideo, kopias la gramatikon de Esperanto kaj Ido. La inal-
ampleksa bazo de la liispana lingvo ne donis al la projekto «Mimdo-
liiiguad- do S t a. r r o n b u r g thijn elementojn de internadeeo,
kiuj cstas posedataj en diversaj aliaj modernaj sistemoj de Internaeia
lingvo, ekz.: tcniento anstatau lieutenant, setiembro anstatau septembro.,
abrilo anstatau aprilo ktp.

A. Lakido (1893) .
En la j. 1893 en Peterburgo apcris brosu.ro de A.'Laki de kin

proponis por la lingvo universala korektitan . francan lingvon3
. La

autoro en la antauparolo de sia libro antaurimarkas, ke li ne kredas-
je la sukeeso de universala lingvo, sed ke li «decidisfari tian lingvon,
kiu nepre kontentigus la postulojn de facileco ce la lernado kaj per
tio liberigus la varmajn mondlingvanojn de Volapiik kaj Esperanto,,
tute ne taugaj por rapida kaj facila lernado». .

' "
.

La francan vortaron L a k i d e akceptas en gia kompleta tuteco,.
sed.submetas gin al koncerna laufonetika simpligita transskribo. Ke-
zulte, anstatau explication aperas espligason, an-
statau q u a 1 i t e— q a 1 i t, kaj anstatau r. o i—s imple r a.

'
,

_
Supozeble, apero de tiu projekto estis kauzita de la libro do J.

G i r o i
,
kiu antciujare estis publikigita en Paris.

B. Bolan (1898) Alia analogia projekto de simpligita franca lingvo estis aperiglta
,en Francio en la j. 1898 de pastro B o h i n5. Kiel ekzemplon, ilu-
strantan la lingvon, ni citu la. frazon: «L e n e c e s i t, 1 e eon-
curans, lofr e le demand ctr le loi des 1 o i, c i

. g o u v e r n 1 e m o n d» (la neceso, la konkurenco, la propono kaj
demando estas lego de la legoj, kiuj regas la mondon). "

Tamen aliparte en tiu projekto estis fortaj ankau la aprioriaj ten&

dencoj. Ekzemple la monatoj estis nomataj: unbr
3
deundr, tribr, cattr

k. t. p.

P. S t o j a n(40) citas iun C h a p a z, kiu en la j. 1900 propo-
nis «Langage instantane» — fonetike skribatan francan lingvon.

L»' projektoj de Apartan "pozicion meze de aliaj reformproektoj de la latina kaf
h. Hemlersson modernaj lingvoj okupas la tri projektoj de Georgo Holders-

?
01\ kies^agadon, kiel. tiun de propagandist!) por" lingvo latina, ni

jam citis (vidu p. 136). Lauesence tinj ])rojek(.oj estas pure apostcrioriaj.

-
seneatenti la.memliniigon de la autoro: prenimaterialon por siaj pro-
jektoj el unu, au, ekstremokaze, el.du lingvoj.

1 Gavidia Francisco, «Grammatica de idioma Salvador o sea un posible lengua je-

, mtemacional», San Salvador, 1909.

.

2 Diego Starrenburg, «Gramatico di la Mundolingua», Valencia (1922?).
3 A. Lakide, «Novyj vseobscij 3*azylc,Fransesin», S. P.eterburg,. 1893 (

47
).4

J. Giro, «Le franca is — latigue universelle par la simplification do rortnirrap-
hie», Paris, 1892. .

'

l

5
' Pere Benjamin Bohin, «Syllabaire raoderne tmiverscl, moral, industriel et

conimerciel. Pataiglob universel ct Patois libres Nasionos», Bohinvilk- (Unie).,
,1898.
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Malgrau ciuj tiamaj sukcesoj clc Volapiik, Hend e_r s s o n

sentis gian fiaskon neevitebla. Universala lingvo povas csti_ ellabo--

rita, liaopinie, nur de konforma internacia korporacio de _ scienculoj

kaj enkondukita en la vivon per intcrkonsento de apartaj nacioj. Duma
li opiniis necesa priplani la eblajn formojn de tia monde au eiirope

internacia lingvo, doni skizon de lingvo, kin en estonteco povus esti

submetota al la jugo de koncerna scienenla korporacio. La unua tiaspeca,

projekto de Hcnderss o n estis lingvo «Lingna», aperigita en la j. 1888
1
..

Por la bazo de la lingvo «Lingua» li prenis la radikojn el latina

vortaro, transformatajn lau speciala regulo, kaj Mom eble simpligitan

gramatikon similantan al la plej simpla en la mondo gramatiko de-

la lingvo angla, Sed kun cio tio H <• n d orss o n kuiiservas en

sia projekto- la- tutan vicon da preskau superfluaj malfacilajoj, ekzemple

9 vokalojn kun ties sonoj.

Por fari sian lingvon laueble plej rica, II endorsso n kom-

pletigis la latinan vortaron per internaciaj terminoj cle cksterlatina

origino, ekz.: kafejo, bulvardo, bilo, budgeto, sporto...

La avantaga prefero, kiun li donas ;en sia projekto al la lingvo

latina, nepre malfaeiligus lernadon kaj akiron dc la nova lingvo, mal-

helpus al gi farigi vera eiirop-intcrnacia lingvo kaj alkondnkus la rolon

de la nova projekto al limigita rolo de lingvo interlatinida.

Kun sufica tamen, senpartieeo, preskau samtempe al sia projekto

de «Lingua», Hend e r s s o n eldonis en la j. 1889, sub pseudonimo>

'

P. H o i n i x, novan projekton de la -anglo-franca kompromisa lingvo-

«Anglo-franca>>2
.

. W. Fraustadter3 rilatigas al la j. 1889 pluan, trian projekton de

Hen d'er s s o n — «facila lingvo* (langue facile), kiu estas nur

simpligo de la gramatiko kaj ortografio de la lingvo franca.

La projekto «Anglo-franca» estis intence .
kontraumetita al la tute-

artefarita Volapiik. H endgrsson celis montri, ke la simpligitan

universalan lingvon estas eble krei sur la bazo de iu el la ekzistantaj;

naturaj lingvoj. Por tin baza lingvo li elektis la lingvon francan, kun

ioma almikso de la e'lementoj, prenitaj el la angla. Pro tio en la «Anglo-

franca» estas vortaro preskau komplete prenita el la franca, dum la

simpligita gramatiko estas cefe prenita el la angla.

Kiel ilustrajo de tiu kombinita kaj tial ne unudevena lingvo povas

servi jena frazo: «The peuples of the Orient trouv they selfs in an cmbar-

ras encore more grand wen they voul to entam commercial relations

'.':-with-Europe.--..»

Iun sukceson ei tiu dulingva vermicelo tute ne havis kaj post tio>

Hen.dersson en la jaroj 1890—91 sin turnas al energia propagando

de lingvo latina por la internacia.
" Pli poste, en la j. 1901, malentuziasmiginte pri la ebla triumfo-

de la nereformita antikva latina, Hendersson denove refaras

sian unuan skizon de «Lingua» je nova lingvo, nomita de li «Latinesce»4 .

- Sufica progreso en «Latinesce», kompare kun la «Lingua» sin mon-

tras; precipe en la vortara materialo. Estis donita prefero al la vortoj

internaciaj kontraii la samsencaj vortoj de la latina derivado.

-

1
. G. Henderson, «Lingua, an International Language for purposes or com-

merce and science. Geneml Outlines*, Lend n, 1888.
2 P. Hoinix, «Anglo-Franca, an compromis Langue English-Francais for the-

facilitation of international communication*, London, 1889.
3 "Werner Fraustadter, «Die Internationale Hilfssprache», Husum, 1910 (

47
).

4 V; artik. en lingvo «Latinesce»: «Latinised English the' best lingua Franca»

en la gazeto «The Referee» (London, January, 1901) kaj gian represon en la brosuro<

«The lingua Franca of the. Future* (May, 1902).
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D-ro Baumann

Kiel rezulto do tin lingvo jon estas la unuaj strofoj de «Patro nia»:

«Nostre patre qui esse in coele, sanctificate .
esse tue nomine, venu tue

regne, fakte este tue voluntate»...

Ekkoninte la lingvon Esperanto, Hendersson, restmte.

principa propagandanto de la latina, tamen trovis. kuragon skribi:

«E1 ciuj projektoj de artefaritaj lingvoj Esperanto sendube estas la plej

bona kaj mi estas konvinkita, ke se gi aperus pli frue olVolapiik, gi

altirus al sia flanko no nur la adeptigintojn alVolapuk, seel ankau

milojii da aliaj personoj1». _ .

51 Inter aliaj similspecaj projektoj apartan lokon okupas la projekto

«Wede» (Weltdeutscli) de D-ro B au m a n n, kiu proponis sian siste-

mon en la j. 1915 «por la lingva unuigo de la eentreuropaj kaj al ill

amikaj statoj 2
. La ideon .de la universala tuthomara lingvo oni y.wu

ne unufoje trivialigis, celante transformi tiun lingvon je ilo de naciismo

kaj nacia hegemonio.

Wede estas .
simpligita germana lingvo kun simpligita gramatiko,

simpligita ortografio kaj kun la vortoj,.kiuj malbonigas kaj kripligas

la i'ormojn de la viva germana lingvo.

Por personoj ne konantaj la lingvon germanan,. la sistemo Wede

restas fremda kaj. nckomprenebla. Por la germanoj gi estas nenion

rememoriganta karikaturo de ilia propra gepatra lingvo. Ciuj patrio-

tismaj kaj sovinismaj idealoj de Baumann ne povas' sangi ci

tiun fakton. .

,

En la j. 1925 Baumann publikigis novan analogian projekton

«AVeltpitshn». En la j. 1928 en Miinclien aperis nova verko de la sama
'

' -autoro «Oiropa pitshn».(40)

W Ostwald (1916) ' Same unu el la gravaj subtenantoj de Ido (reformita Esperanto),

profesoro W. Ostwald en la j. 1916 ripetis la eksperimenton

de D-ro Baumann kaj ellaboris samnoman projekton «Welt-

deutsch», — universalan. germanan lingvon3 . En la gazeto «Vossische

Zeitung» de la 29-a de septembro 1926 li skiibis pri la bezono ellabori

novan internacian lingvon. - '

K Keyscr (1918) Originalan projekton de universala lingvo bazita per la skandma-

. vaj lingvoj donis en la~j. 1918 K. K e y s e r*.

Interslayaj sistemo j I. H o s e k, instruisto de celia lingvo, eldonis en la j. 1908

(1908—1916) lernolibron de intesrlava lingvo kun paralelaj giaj tradukoj en ciujn

ekzistantajn slavajn dialektojn 5
.

Unu jaron pli frue H o s e k dedicis al la sama problemo alian libron

en la germana lingvo.

Konecrno oiujn t.iujn proponojn ni devas ripeti la sainon, kion

ni parolis supre koneerne la projektojn, celantajn sangi kaj simpligi

la anglan kaj aliajn naturajn lingvojn.

Se tiuj simpligoj kaj sangoj estas radikalaj kaj profunda

j

r
ill

povas tiel malsamigi la primitivajn formojn tit* l;i lingvo, kc thij Lnri-

. gos nerekoneblaj. Sed se tiuj sangoj lie tusas la bazojn .de-La nalura

lingvo, la simpligo kaj.plibonigo per ili atingitjjj osl-os ciuhis vjduraj

kaj ciel ne tre signifaj.

1 G. Hendersson, <A new Art in the construction of an international Language*,

1902.

-D-ro Banmann, <<Wede — die Verstandigim^ssprache der Zentraluiaclite nnd

ihrer Freunde, die Neue Welt-Hilfs-Spraclie», Miinchen, Kiiegsjahr 1910.

3 «Mondo», Stockholm, 19.26, n-o 2,pg. 48; n-o 12, pg. -J9(i.

4 K. G. F. Keyser, «Universalspratet. utkast'till vetenskaplig- Grammatib>,

Stockholm, 1918.
5 Ig. Hosek, «Gramatika Obsceslavjanskago jezika». Kromeriz, 1908.



H o s e k simile al Krizanic (vidu p. 78), celis kuirmeti «interslavan

p'arolon».,-kiu povus unuigi eiujn slavajn lingvojn. Tial li ne okupis

sin pri iuj apartaj, idealaj lingvoformoj. Hosek -proms por la bazo

de la supozata tutslava lingvo lingvon slovenan kun latina alfabeto

kaj la malmulte konatajn en alilando slovenajn lingvoformojn ansta-

tauis per pli konataj kaj prenitaj el aliaj fontoj, precipe el la lingvo

rusa.

Tial konservigis la bazo de slovena lingvo, de tin ci bazo estis

forprenata eio superflua kaj al gi estis aldonata eio necesa, mankanta.

Esenee tiuj eksperimentoj estis, de sufice modesta skalo. En la

pli bona sanco, aldone al la 3am ekzistantaj 11 literaturaj slavaj lingvoj

oni ricevus unu pluan dekduan lingvoj farilan el la miksajo di 1 hi

dekunu imiiaj.

La tre interesa projekto de Hosek ne havis evoluon, nek pro-

greson. La sama sorto trafis la aperintajn en la fino de la j. 1912 en

Cehio projektojn de interslavaj lingvoj: de J. K n e e n y — «Slavina»,;,

alie titolita «Slava Esperanto*1 kaj de E. Ko 1 k p — «Sloyanstina»2
.

Ambati tiuj projektoj prezentas per si nur skizojn —^ punktokontu-

rojn de la cefaj principoj por la konstruo de tutslava lingvo3
.

.'-'
%

P. Stojan(40
)

ankoraii citas laborojn sian propran kaj tiun

de P.' C u p v s k i j, rilantajn al la sama fako. en J a periodo de la

3. 1913 gis 1916 (en PeterburgO).
f '['

-.'J

'"'

",'

'

:
"

PROPONOJ PRI AKCEPTO PE. IU ,'NACIA. LINGVO POR LA

ROLO PE LA.UNIVERSALA•- •
-

:

:.

!
Lalaritaj proponoj pri reformo de la naturaj lingvoj fakte gis nun.

ricevis neniun senteblan, praktikan sukcesori. Ec la simpatioj por

ebla universaligo de «sia» lingvo ne estis en koncernaj landoj kaj ee

koncernaj autoritatuloj sufice fortaj — por povi iel. antauenmdvi si-

milan lingvoreformadon. Kaj en aliaj landoj, kroni apartaj izoluloj,

ja neniu serioze subtenis «ne sian» lingvon, ec reformitan. \ . : .. v

Ciuj similaj pr.ovoj estis esenee kauzitaj de la sovinistaj iinperia-

lismaj tendencoj. Sed tiuj tendencoj tamen pli multe zorgis pri :trudo

de sia nacia «sensanga lingvo» por la tutmonda uzado'ol pri iu ebla

reformadp de «sia lingvo», por ke gi farigu pli facile uzebla de «ciuj».

Similaj proponoj pri trudo aii lauinterkonsenta akcepto de iu na-

cia lingvo. estis sufice multaj. P. S t j a n(40) donas konsiderindan

nombron favore al la plej diversaj lingvoj. Tie! ekster la cefaj mondlin-

gvoj por simila celo estis proponataj — la nederlanda :(B e 1, 1869),

la dana (P. P a s s y kaj Y. Thomse n, 1905) kaj ec... la.malaja

La kaiizoj, kial tiuj proponoj povis neniel sukcesi. eslis do ni jam

nionlrilaj en la fino de l;i 11" capi'lTo d«' tin ci vrrko (vidn p. 2-1.).

La neebleco interkonsenti pri akcepto de tin aii alia natnra lingvo ^j/^toj **
..^"J

1"'"

kiel fakt.a lingvo de ciuj mternacia] rilato.] ka] la negativa rilato al.taraj inieruaoiaUinirvoj:
la ideo.de artefarita lingvo generale, de .unu flanko --- k.-ij pli k;ij pli

akra bezonode la tutmonda lingvo — de la alia, neunufoje naskigis

pensqn 'pri kompromisa solvo de la problemo, per. akcepto de pluraj, .

la plej gravaj lingvoj, kielinternaciaj kaj generale devigaj.

1
. Jozef Konecny, . «.Slavina*>, Praha, Nuole, 1012.

2 Prof. Edur. Kolkop, <oSlova.nst.inn>,' Ji'vicko, 1912.
3 «Casopis Ceskycb Esperantistuv, Praha, 1913, n-o 1, pg. 5—7.

'- 10 Hisiorio de mondolim;vo
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Franca seiencnlo G a. i d o z 1 en la jaro 1809 proponis akcepti

por tin celo lingvojn francan, anglah kaj germanan, «al kiuj eble om

povus aldoni ankau lingvon rusan».

Franca komercisto Paul C h a p e 1 i e r2 iom pli postc,. evi-

flnnto por plimalj^audigo do la elspezoj, ligitaj kun la lernado do la

tri lingvoj, proponis malpligrandigi ci tiun nombron de la mternaciaj

lingvoj kaj akccpti kiel plenvalorajn nur la lingvojn francan kaj anglan.

En -ciuj lernejoi ciuj lernantoj lernus nur tiujn du lingvojn. La inter-

lingva duumvirato forigus tiamaniere la neces'econ de unu tutmonda

lingvo. -
.

Germana profesoro H. D i e 1 s
3

,
perdinte esperon je sukceso

do la latin a lingvo kaj koniraubatalante ci tiun proponon, subtend

la projekton de Gaidoz pri la kreo de la internaeia Iriumvirnto

de la lingvoj: franca, angla kaj germana.
_

,

Sed intcrkonsento pri la akcepto de samvalora mtemacieco -por

kelkaj cefaj lingvoj ricevos ciam kontraustaron de la aliaj malgrandaj

kaj mezgrandaj popoloj. Kaj krom tio, similaj lingvaj duumviratoj

au triumviratoj estus nur paliativo, provizora kaj malsukcesa lialtigo

por la solvo de la maturiganta problemo, necesiganta starigon de unu

generala, internaeia lingvo.
.

.

Bazita kaj neniiga respondo al la propono de Diels, Kiel la

plej respondeat el ciuj suprenomitaj, estis donita do Couturat
en la jurnalo «Deutscbe Revue4

»,

Arangi dum la imperialisma pcriodo similan interkonsenton

por kelkaj lingvoj estas same ne eble, kiel arangi en gi'iun gene-

rale akceptitan dividon de profitoj, mcrkatoj kaj kolonioj.

SORTO DE EVENTUALAJ SIMILAJ PROJEKTOJ BUM LA
ESTONTO

Ni ne povas garantii, ke ree ne trovigu in fantaziulo, kin proves

projekti: iujn reformojn en iu morta au in nacia lingvo por fari gin

universala.
'

Tanien el la tuta sperto de la pasinto ni povas ricevi garan-

tion pri nepra jam antaudestinita malsukceso de ciu simila prove.

La latina lingvo kun ciu jardeko ciam pli kaj pli arkaigas. La.

reformita. por mmtenipaj bezonoj adaptita, latina lingvo havus esence

uenion komunan kun la latina lingvo—same antikva, kiel la mezepoka.

La, efektivigita reformatio de ciu nacia lingvo Sims la lingvon for

de la popolo gin uzanta. Tio estas faro neebla, Samtempe la imperia-

lisma anta^onismo inter diversa.j kapitalistaj statoj en la niina periodo

— garantias absolutan malsnkeeson de ciuj provoj, ke iu reformita

nacia lingvo igu la lingvo universala.

Kaj ne nur ce la kapitalismo devas malsukcesi similaj provoj.

Ankaii en la socio socialisma, en la kondicoj, kiam ciuj nacioj ricevos

eblon por memstare evoluigi sia.jn kulturojn kaj siajn lingvojn, — tia

trudo elekstere ne povas esti efektivigata sen tio, ke ne estu malkoni'e-

sita la principo mem de la, nacia autonomic) kaj egaleco(43).

1 Vidn artikolon de H. Gaidoz, *Langues de 1' Etat ct langues nationales> cir

«Annales des sciences politiques», 1899, .InilU.
_

- Vida la gazeton ^Esperanto*, Dijon, 1905, n-oj 11, 13, lo; lea] artikolon de

Y Lt^evir. «internaeia lingvo por kulturaj rilatoj), en la gazeto -Russkaja Mysb,

Moskvo, 1903, vol. VI, pg. <w-- 91. -

3 Lia parolado <Pri la internaeia] tasko] de imiversitato, farita en bcrlma uni-

versitato la 3. VI II. I'.Wii. -..-,
•* Vidu apartan eldonon en esper. traduko: L. Couturat, «Gu unu lingvo internaeia

au lri>, llerlin, I9i)7.
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El la dirito ni povas tiri konkludon, ke la problemo pri la lingvo

internacia nepre ne povas esti solvita de la socio kapitalisma. De
tiu vidpunkto absolute pravas W. W u n d t, filozofo de la epoko

imperialisma, kies vortojn ni citis antaii la komenco de tiu ci capitro.

Sed tamen la estonta lingvo internacia, fimrigonta^ on la socio do la

estonto, povis ekgermi en la epoko antauirinta. Gi ekgermis dank'

al pciioj, lal.)oroj kaj dank' al utopieca idealismo de npartaj izoluloj,

provintaj centrigi en siaj' lingvo-projektoj ne la esencon cle iu aparta

imu lingvo kaj popolo, sed la esencon de la tnta moderna tuthomara

kulturo kaj de ciuj lingvoj de la mondo.
La. utopiisma projektado kaj utopiisia batakdo por la Lingvo

Internacia estis s:me ntila kaj Jogike same necesa, kit'l la nto-

piist.a, sociala fantsziado de la grandr.j utopiistoj Fourrier, Owen
kaj Saint-Simon en la epoko de matiiriganta klaskonscio de la

proletaro.

10*



LA PROJEKTOJ DE RACIAJ INTERNACIAJ APOSTERIORIAJ
LINGVOJ EL LA PERIODO 1880—1907

'' 'Internacia lingvo antausignas grandan ekonomion en la

elspczado de energio ce la homaj interrilatoj, kaj en tiu

...'.'.. ekonomio de elspezo estas la esenco de civilizacio. .

W. Ostvald

La plifortigo de intereso por la problemo de internacia lingvo

kaj kontraustaro al la troaj artefariteco kaj originaleco — kondukis

tnj post praktika elprovo de Yolapiik, al sistemeca, jam multaraasa

kreo de internaciaj aposterioriaj lingvoj.

Speciale karakteriza por tin speco de la lingvo-projektoj estas la

tendenco elekti la vortradikojn el formoj internaciaj, komunaj por

tuta grupo de la lingvoj de civilizitaj popoloj. Apud tia radikaro

el la jam ekzistanta en natural lingvoj internacia vorttrezoro— estis.

akceptata sistemeca (Mpove internaciforma) gramatiko, sen iuj sanioi

kaj esceptoj. Tia gramatiko donis al la lingvo-strukturo karakteron

esence aglutinan, pleje facilan por studado kaj senpera aplikado.

A. Volk kal E. Fuchs
'

A. ,V o 1 k kaj R. F u c h s en la j. 1883 en Berlin publikigis

(1888) unuan tiaspecan projckton1 . La vortaro, kimmetita el la radikoj greko-

lalimtj kaj modeHioIingva.j kaj simpligUa gramatiko estas bazoj de tin

ci monda lingvo.

Tamen la celado de la aiitoroj kunligi kaj samspecigi la origine

malsamajn vortarojn kaj gramatikajn elementojn de la lingvo kon-

dukis al apero de kelkaj aprioriaj kaj komplikaj reguloj, superflue

malfaciligaj por la lerno de la lingvo. Montrigis maltrafo la enkon-

duko en la lingvon, krom la kvin generalaj cefaj vokaloj, ankorau

de du vokaloj modifitaj — a kai 6, samsonaj al la latinaj ae kaj «><\

Kune kun tio, sekvante Carpophorophilus, (vidu pagon 4oj,

la projektaiitoroj, por forigi la malklarecon en la elparolado de la si-

milsonaj konsonantoj: v-f, g-k, b-p, d-t, konservis nur po -unu el ill.

"

Tio sangis la eksteran aspekton de la lingvo kaj fans kelkajn giajn

vortojn tute nerekoneblaj

.

Ekzemple: i 1 s a t t e r r i b i 1 s p e c t o n == li estas terura

- por lin rigardi, . 1 e vent sat u t i 1 la notora = la vento

estas utilaal la maristoj, .1 e s i m sat s i m i 1 1 a g o m o n a=

la simio similas la homon.

i A. Volk mid R. Fuelis, <Dic Weltspraclw entworfen auf Gnmdlage dcs Latoiui-

schen zum Selbstunterricht», Berlin, 1883.
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En la j . 1875 projekton de tiel nomata «internacia novlatina ]ingvo» e. Courtonne

aperigas E. C o u rtonne1
(
40

). En la jaroj 1885 kaj 1887 en Nice (1875—1885)

aperis du pluaj l'ernolibroj de tiu ei lingvo: «populara»2 kaj komerca.

Courtonne lab oris pri sia projekto, komenointe de la j. 1867.

Unuatempe li vidis.sian taskon en la minimuma nombro de la radikoj
.

kaj ties anstatauo per Mom eble granda nombro da vortoj deriveblaj.

Sed poste, atentante la grandan nombron de la vortoj, komunaj al

ciuj latimdaj popoloj, li decidis krei interlatinidan aii novlatinan hel-

pan lingvon. •

Courtonne la unua uzis la esprimon «helpa lingvo» (langue

auxiliaire), por pli guste difini la rolon de internacia dua kaj aldona

por ciuj, sed ne de sola, imika imiversala lingvo. Per sia naturo tiu

6i projekto prezentas gravan pason antaiien kompare al la projcktn

de Vol k kaj F u c h s. Sed la perfekta principo de la internacieco

de la radikoj (ec se de nepre latinida origin o) en granda grado estas

nuligata de la alia, arbitra kaj nenatura principo — unusilabeco de

la radikoj. Eezulte la vortoj de la lingvo iarigis nerekoneblaj: ekz.:

nfanto- infano, f m i 1 1 a - familio, . svrano- suvereno ktp.

Por la traduko de la titolo «Pacifika post-vaporsipa kompanio».

oni uzas ,mallongan, sed sufice barbarisman formulon: «p a x-m a r-

v a p-n a v-c o m p n o».

En la Berlina publika biblioteko trovigas la eldonajoj de la verkoj

de Courtonne, rilatantaj al la jaroj —-1881 kaj 1884. .

La 7-an de majo de la j. 1883 Courtonne prezentis sian

projekton al la Nice 'a societo de natur- kaj kistorisciencoj. La k'omi- «

siono, komisiita esplori la projekton, la 7-an de junio esprimis favo.rari

opinion pri la esenco de la projekto.

Dank' al la zorgoj de tiu ei societo estis presita la lernolibro en

la j. 1885. (kiu prezentas per si eltirajon el la bulteno de la societo).

La societo decidis sin turni al ciuj sciencaj societoj de la latinidaj landoj,

al universitatoj ktp , kunpeto pri recenzo koncerne la esencon de la projekto

de Courtonne. Samtempe la societo elcktis specialan komisionoii

por «vulgarigo» (disvastigo) de la projekto. Sed respondis nur tri scien- •

caj institucioj(8
). Tiu sensignifa rezulto instigis la komisionoii fari

proponon pri kunvoko de «internacia novlatina kongreso», sed la alero

restis nur ce tiu propono.

Trovi pli ampleksan interiincian vortaran bazon provis la gimnazia 1*« Sfehicr (.1885)

instruisto en Zabern P. S t e i n e r3 . Sian «pazilingvon» Steiner
komponis, lau ebleco, ekskluzive el la elementoj, komunaj al' la plej

gravaj kulturlingvoj: angla, franca kaj germana. Li tamen preferis

la formojn de la unua. En tiuj okazoj, kiam iu vorto estis malsamn

en la nomitaj lingvoj, Steiner prenis latinajn radikojn.

Estas sa-gaea kaj tre pravigita la tezo, lau kin S t c i n e r turnis

, sian cefan atenton ne al la internacia elparolo, sed alia internacia skrib-

formo de la vortoj en sia lingvo. Sed esti gis fino konsekveiica. t.iurilat.c

Steiner ne sukcesis. Ni renkontas en lia lingvo fonnupi .kri])li-

gitajn, kiel a s li i u (age)= ago, shanshir (chanirfr)=snigi.

'La gramatikaj formoj de la pazilingvo ne ciam estas sufice sirh])laj:

ekz., estas 4 finajoj por la substantivoj (por vira, ina, neiitra genroj

kaj por ideoj abstraktaj), 4 formoj de konjugacio. Tiuj komplikaj ior-

1 E. Courtone, «Langue Internationale ou nouvcl essai d'un langue simplificc-,

Rouen, 1875. .

"

2 E. Courtonne, «Langue internationale neo-latine ou langage auxiliaire simpli-

fie», "Nice, 1885 (
45

) (
4S).

'

3 P. Steiner, «Elementar-Grammatik nebst Uebungsstiicken zur.Genn'in-o'it'r

Weltsprache — Pasilingua», Neuwied, 1885 (
47

).
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moj, sendube, maliaciligis la lemon de la pazilingvo kaj iafoje metis

gin je pli malsupera situacio kompare al la pli fruaj aposterioriaj pro-

jektoj( 8
). , . .

La unua libro de S t e in e r (1885) aperis sen vortaro, km estis

eldonita nur en 1887. Klarigante.en gi siajn principojn de la gramatika

konstruo, S t e i n e r interalie diras, ke tin ci gramatiko povas esti

akomodita al la radikoj de ciu liagvo kaj kiol ekzemplori li donas la

pregon «Patro nia» kirn la pazilingvaj gramatikaj finajoj samtempe en

la greka, latina, angla kaj franca lingvoj.

Por plna evoluigo de tin ci tezo d-ro F. Lenz en sia brosuro 1

donis lauidee kaj Mforme similan projekton de reformita hebrea lingvo

«Pasilingna liel)i"uc;!». Sod tio no devas i>sti apogo pur 1'ojo mikontm.a

aserto ke S t e i n e r
'

donis nur generalan internm-iaii gnimnlikoii

kaj tute ne donis internacian leksikonon.

. Kclkaj germanaj scienculoj (Hans Moser kaj F. Lenz) teorie apro-

bis la sistemon de S t e i n e r kaj ec provis propagandi gin. Sed

iliaj provoj ne havis s'ukceson. Same malsukccse finigis la farita en

la j. 1889 provo de Steiner eldoni jurnalon «T a P a s i f o 1 i a».

Eichhorn (1887) En la j. 1887 en Bamberg estis eldonita anonima projekto de aposte-

rioria «tutinonda lingvo»2 . Gia aiitoro — E i c h h o r n cehs km
gin jam en la j. 1861( 8

). La ekkono de laideoj de Grimm (v. p. 87)

mspiris lin kaj tiam bazinte sin per lingvo latina kaj gramatiko simpli-

gita, li decidis provi doni al la homaro novan ilon por internaciaj n-

latoj. Li'ne esperis sola fini la aferon de kreo de universala lingvo kaj

konsideris sian projekton Id el siaspeean preparan planon.

La projekto, proponita de Eichhorn, ne estas libera de mnltaj

pure aprioriaj tezoj. Tiel, ekz., li enkondukis tre neordinaran lali la

originaleco postulon, ke en lia lingvo ciuj substantivoj estu dusilabaj,

adjektivoj— trisilabaj, pronomoj — unusilabaj ktp. Interalie, hiu

lia projekto rezultigas, ke la interjekeioj (generate en ciuj lingvoj tre

rnallongaj) devas esti trisilabaj.

V La alfabcto de la lingvo ne sufice kontentigas la postulojn, starig-

atajn por la racia internacia lingvo. Estis enkondukitaj la modifitaj

vokaloj a, 6, ii kaj forigitaj, lau la ekzemplo de V o 1 k kaj F u c Ji s.

la parence sonantaj konsonantoj: b-p, v-f, g-k.

Kiel rozulto de tiuj artecaj tezoj la plimulto de la vortoj estas

kriplio-ita kaj perdas la -rekoneblecon: bulkra (de la latina: p u 1-

1

c h r a) — belulino, dok (de la latina: d o c e r e) — instrui. La

numeraloj estis tute artefaritaj: ak— 1, ek— 2, ik— 3, ok — -J,

uk — 5, ok — 6 ktp. La aprioria gramatiko neniigis kelkajn plusojn

de la aposterioria vortaro kaj en nesufica grado superigis ci tiun. sjsIc-

mon, kompare al la lingvoj de miksita volaptikida tipo.

«EsPe»nto» (1887) En la sama j. 1887 en Varsovio, en lingvoj rasa8
,
pola, germana,

franca, angla aperis lernolibroj kaj vortaro] de «mt.cniacia lmgvo>>, <«t.

anonima D-ro E s p e r a n t o4 .

Eii Ire inalmuJhij pujroj la aiitoro siikcesia doni ('ion, kio pleiu;

formas la lingvon kaj kio necesas, por ke la lingvo efektive rJovu «vli

uzata. Dank' al la multenombra dissendo de tiuj eldonajoj al ciuj lan-

doj kaj konliiH-iil-oj. tin ci projekto buldaii fari&is kmial.-i, konkms.

1 Dr. Felix Lenz; «Pasilingua contra V61apuk», Neuwied, 18S7.
^

2
. «Die Weltsprache — ein nenes versuche eine Universalsprache init Zugrun-

delegung der lateinischen Wortstammen, zu bildem, Bamberg, 1887
_

8 Doktor Esperanto. «Meldunarodnyj jazyk», pTedislovije i polny j
in:ul)nik.

:

Varsava,1887 (,T
).

4 Pri tio pli detale vidu la. capitron XII.



por si grandan nombron da adeptoj kaj altiris siafianken multajn vola-

piikistojn; tiel ekzemple jam en la jaro 1888 la; volapiikista societo

de Niirnberg (fondita en la j. 1885) tutmembrare adeptigis al Esperanto.

Kelkaj lingvelpensintoj ankau aligis la sistemon dc D-ro Esper-
anto. Inter tiuj L. de Beaufron t, laborinta (

8
)

(laii -lia aserto)

—

de la j.- 1876 pri la projekto de lingvo «Adjuvanto», laii konstruo tre

proksima al la sistemo de Esperanto, ankau sin clonis al la propagando

de la lasta. En la plua historio de universala lingvo Esperanto jam

trans kelkaj jaroj post la apero komencis ludi se ne imikan, do ciel

la unuaii kaj cefan rolon. *

Al gia plua historio estas dedicita aparta XII-a capitro de tiu ci

verko.

La 2.1-an de oktobro 1887 amerika i'ilozofia societo (The American Ameril;a niozojia sode-

Philosophical Society), fondita de W. Franklin en la j. 1783, en sia u '> MSS7»

kunveuo en Philadelphia, konsiderinte la gra-

vecon de la problemo de internacia lingvo,

komisiis al aparta komisiono esplori la pro-

blemon de la scienca valoro de Yolaptik kaj de

gia taiigeco por la rolo de lingvo. internacia.

La 18-an de novembro 1887, la komisiono pre-

zentis al la Societo sian unuan raporton1 ,
kiu

malakceptis Volapukori kaj projektis propran

apostcriorian skemon por la konstruo de

artefarita lingvo.

Tiu ci skenio havas por ni grandegan valo-

Ton, cargi entenas serion da gravaj tezoj, kies

konservo estas nuntempe generale rekonita de

ciuj laborantoj en la fako de universala lingvo.

Tiuj tezoj temas ke:
_ L. Enstein^vidanto de la

. 1. Internacia lingvo devas esti konstruita unua esperantista societo en

sur la bazo el la elementoj dc lingvoj arjaj (angla, Niirnberg

franca, germana, hispaua, itala, rusa).

.2. La ortografio devas esti fonetika kaj al ciu literp devas ciam

kunrespondi la sama sono, por ciuj popoloj cgale facile prononcebla.

3. La nombro da vokaloj devas esti limigita per la kvin bazaj:

a, e, i, o, u.

4. La literoj de internacia liugvo devas esti prenitaj el la latina,

ali'abeto, atinginta la plej vastan" uzadon kaj ciulokan disvastigon.

5. En la "vortaron devas eniri unuaviee «aliuenaii 1000 vortoj»,

komunaj al ciuj supreeititaj lingvoj; tiu ci baza provizo da radikoj

devos esti kompletigita per "la terminoj tekoikaj, scieneaj, komercaj

kaj aferaj; en la plua evoluo de la lingvo kaj gia ricigo, oni devas kon-

sideri la samajn principojn, kaj la lingvo devos esti gvidata de spe-

cialaj internaciaj komitatoj, kiuj Indus rolon de Akademioj por per-

fektigo do la lingvo.

6. La gramatiko devos esti simpla kaj simila laii sia simpleeo

al la plej simpla natura gramatiko (de la angla lingvo); gi devas esti

konstruita ne laii izola tipo, sed lau la tipoj de la gramatikoj de naturaj

arjaj lingvoj.

La komisiono faris aldonan raporton al la kunsido de la Filozofia

Societo la 6-an de januaro 1888. Tiutempe la komisiono ricevis eblecon

ekkoni la projekton de «Pazilingvo» de S t eine r kaj la «Lingvon

1 ^Reports of the Committee, appointed October 21-st 1887 to examine into the

scientific value of volapiik presented to the American Philosophical Society. No-

vember 18-th 1887 and Januarv 6-th 1888 («).
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La Amerika Asocio por

i
aiitaiituiino d«> la Scu-h-

coj (J 891)

J. Braakmann (1888)

Internaeian» de D-ro Esperanto. La komisiono .konstatis, ke

tiu ci lasta projekto en la pleja grado konformigas al la principoj, kiujn

la komisiono skizis en sia antaua raporto. La' Amerika Filozofia Societo

aprobis la raporton de sia komisiono, akceptis la 6-an de januaro 1888

konforman rezolucion, vaste sciigis pri siaj konkludoj la scienculajn

rondojn de la Nova kaj Malnova mondoj kaj proponis kunvokon de

tutmonda kongreso de sciencaj institucioj por solvo de la problemo de

lingvo internacia.

Tiu ci invito estis akeeptita de dudek societoj. Gi estis jam senduba

progreso, kompare kim la rezultoj de la simila prnpono de G o u r t o n n e

kaj de Mce'a scienca societo en la jaro 1885, sed tamen gi estis dume
nesufica por la sukceso de kunvokota kongreso.

La konkliula, lasta, raporto rlo la komisiono estis larita la 8-an

de deccmbro 1888'1 . Tiu ci raporto montras senduban sukeeson de la.

ideoj, starigitaj de la komisiono, evidentigas la unuajn nnt.ausign.ojii

de la komenciginta disfalo- de Volapuk kaj seninterrompan -kreskon

de la nombro da projektoj de artefarita lingvo, kiuj. sekvas la principojn

de aposterioreCo kaj estas bazitaj sur la strukturo de «arjaj lingvoj». La

raporto. plue difas, ke nur la Londona filologia societo,. kune kun sia

prezidanto A. Ellis opinias la problemon de internacia lingvo

jam fine solvita per la apero de Volapuk2
, kaj kc la Franca zoologia

societo-sin esprimas por la akcepto de iu natura lingvo por la rolo de

Tinternacia.'

. Anaiogian provon, post la malsukcesa komenco de la Amerika

Filozofia Societo fails la unua respondinta al gia invito Amerika

Asocio por -antauenigo de la Sciencoj (American Association for the

Advance "of. Sciences). En la j. 1891 gi elektis por la studado de la pro-

blemo komisionon, konsistantan el tri personoj. Unu el la komisionanoj,

Br.into.n, antaue estis ano en la komisiono de la Am. Filozofia

Societo. La alia estis Horace Hale, kin aperigis en la j. 1S1K>

en Londono libron, dedicitan al la problemo de lingvo internacia

(vidu p. 130). Sed tiu ci komisiono faris neuian raporton.

La publika- alvoko de' la Amerika Filozofia Societo ludis gravan

rolon en la plua disvolvigo de la ideoj pri la aposterioria universala

liiigvo. La plimulto de la aiitoroj de tiuspecaj projektoj en siaj pluaj

laboroj ciam penis konformigi siajn lingvokonstruojn konforme al la

generalaj tezoj, starigitaj de la Amerika Filozofia Societo.

La- unua tiaspeca projekto estis lingvoskizo «Mundolinco» de eks-

volapiikisto J. B r a a km an, publikigita liolandlingve en la j.

18883 '(34).

'

; .

En la j. 1894 snb iom sangita, titolo aperis en Noordwijk la 2-a

j-klouo de tin ci verko. La. simpligita grama.tiko donas al ci (iu lingvo

niiiltfojan simile-con al la lingvo Esperanto, ekz. la irazo: «.[) i g n e

A iu i oa>! IT o d i e m i fas t o s c o n e s s o c on el n o v e

n n i v e r s a line (.) (Digiia Amiko! Hodiaii mi konatigis kirn

nova, universala lingvo). » La vortara. materialo estis prenita el la latina.

sed kelkaj, maltrai'aj kombinoj de sonoj kaj litoroj kondukis al kripligo

de la latinaj radikoj, ekz. 1 i n c o, anstatau la latina lingua

1 'Vidu supleiuenton al la liluo: L. Einstein, /.Volapuk xmd Lingvo Internar.ia*,

1889.'
"

.

'
-2 A. Ellis, «On the conditions of a universal language, m reference to I in

invitations of tho American Philosophical Society of Philadelphia. ..» Suplemento a 1

^Transactions of the Philological Society:-, p. 50—08. London, 18SS (*/)._ ,

3 J. Brankinan, «E1 Mundolinco, systeem vor eine internationale reis of han-

delstaal>>, Hillegome, 1888.
_ ; .

.'-
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(lingvo). La provo de la autoro eldonadi en la j. 1889 en tin ci lingvo

Jurnalon «Miso tempo»(34) finigis, videble, per malsukceso.

Alia projekto, de Eugeno Lauda, «Kosmos» 1
, estis farita e. Laada (1888)

kun celo krei lingvon «ckskluzive . . bazita per la internacia .historie

konstituiginta fundamento de la ekzistantaj lingvoj». Forigante la

ideon pri utiligo de elementoj, prenitaj el diversaj lingvoi, Lauda
eerpas la tutan vortprovizon el la neiitrala mortinta latina lingvo,

sed depende de la postuloj de sia duone-aprioria gramatiko submetas

gin af konforma refaro. Bezultigas kripligita lingvo latina, nesufice

komprenebla, nek simpla. La uzadon en tin ci lingvosistemo de la ter-

minoj internaciaj, sed ne de latina origino, la autoro malpermesas.

I) u aposterioriajn projektojn, sur bazo de la latina lingvo, el kin]
.?. si,Mupfl (1889—1884);

la dua estas konsekvenca pcrfektigo de la unua— «Myrana» 2 kaj «Com-

munia» 3 — donas en la jaroj 1889 kaj 1894 J. S t e m p f 1 — el Kemp-
ten (Bavario). Ankau eksvolapiikisto S t e m p f 1, simile al E. L a u-

d a, protestas la trpan artefaritecon de Volaplik, sed, 11 ne pretendas

doni la komplete prilaboritan projckton de universala lingvo. Lia tasko

estas nur skizi la vojpunktojn, lau kiuj povus est! farota tiu ci prila-

boro
(
8
). En detaloj de sia projekto S t e m p f 1 konservas la.tri mo-

difitajn vokalojn: a, o, ii. En la dua projekto, «Communia», la grama-

tiko estas multe pli simpla kaj gusta. La vortaro de «Myramm», ne estis

eldoniia, sed S t e m p f 1 certigis ke gi enliavos 2
/3 da latinidaj vortoj

kaj 1
/3 .da germanligvaj; alivorte li do rifuzis subteni la purecon de

sia latinlingva vortara principo. .

En sia dua projekto, en atendo de pli bona tempo, Stempfl
proponis dume utiligi la latinan vortaron, inodifinte ,1a gramatikajn

finigojn per facilaj kaj.regulaj sangoj.

Kerckhoffs (
34

) citis . unu pluan analogian, al ni testantan A. Browne (1889)

nekonata, skiz-projekton de internacia lingvo «Sermo» de A 1-

fred Browne 4
.

La volapiikista movado komencis disfali. La aposterioriaj projektoj La gazeto «Interpretf.r»

triumfis ciufronte. Ec «la unua instruisto de Volapiik», Karl L e n- (1889)

z e, malentuziasmiginte pri Volapiik, decidis akceli la ellaboron de pli
'

perfektaj formoj de universala lingvo kaj. p or tiu celo en la j. 1889 kun
partopreno de kelkaj personoj, fondis specialan franc-, german-, anglo-

lingvan gazeton «Interpretor» 5
.

La limigita abonantaro, interesigita pri la problemoj koncernantaj

]a ellaboron do eei'aj gvidprineipoj do la lingvo-konstruo, kondukis,

jam, en la sckvinta j. 1890 al fermigo de la gazeto.

Pli poste, en la j. 1897, K. L e n.z e prilaboris memstaran lingvo-

sistemon «Zentralspraclie» 6
, sed giaj detaloj restas al ni nekonataj.

Pri la aposterioria projekto de L e n z e, rilatanta al la j. 1889, mal-

grandan notetomkaj citajon donas E, o s e n b e r g e r 7
. Tiu ci pro- K

jekto, evidente, apartenis al la reformitaj projektoj de la angla lingvo.

Cu gi ne estas identa kun «Colonial english» de L e n t z e r de la

j. 1891, kiun citas S t o j a n (
40

) (vidu p. 140)?

3 E. A. Lauda, <T>arf Volapiik die "Weltspradie Averden? Kosmos, odor neuoste

Lfisung dos Weltspraclieproblems auf iuteritationaleni unci spraehhistorisdiem Bodciiv,

Berlin, 1888. ..
' '

.
'

2 J. Stempfl, «Myrana und die Weltspraehe»,, Kempten, 1889.
3 J. .Stempfl, «Communia oder internationale Verkehrssprache», Kempten, 1894.
4 Alfred Browne; * Sermo an international language-), en <.<The Office-) de 12. 1. 1889.
5 «lnterpretor>>, Leipzig, 1889—-90. •

'..'-
..-•' « .Vidu ,«Mondo», Stockholm, 1926, n-o 2, pg. 46 (

47
).

.
..

7 Vidu la gazeton '.(Progress*. Petersburg, 1913, n-o 3, pg. 23 (
47

).
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J. Lott (1889) Ankoraii unu grava volapiikisfto. J u 1 i u s L o t 1, malentuzias-

miginte pri Volapiik, publiMgis en la j. 1889 memstaran aposteriorian

projekton de kompromisa lingvo 1
. La projekto de L o 1 1

_
estas por

ni spcciale interesa, kiomgrade gi, en kontrautezo al la plimulto
. de

siaj antauuloj, akcentas la preferan signifon de la vortaro, kompare

kun la gramatiko, kaj dependigas de la elektita vortaro-materialo la

elekton de alfabeto, diversaj rcguloj de eiparolado, de gramatiko kaj

sintakso. L o 1 1, kiel S t e i n e r, opiniis, ke estas plej grave kon-

scrvi en la universala lingvo skribitajn internaciajn formojn.de la ekzi-

stantaj internaeiaj terminoj.

Plue, L o 1 1 antauenigis por sia tempo treege kuragan devizon,

sendube kunrilatantan al la tuta progreso.de la moderna moiida teknik;i

civilizacio. L o 1 1 skribis: «La internacia J'mgvo ne bozuuas esri.

inventita— gi ekzistas. Oni nur. devas kolekti ciujn giajn vortoju k;i.j

ordigi ilin.» Ne fidante tiurilate je la fortoj de iu sola individuo, L o 1

1

inteneis fondi «internacian societon de tutmonda lingvo*. La propo-

natajn de li formojn de la lingvo li konsideris nur provizoraj kaj kon-

servis en sia sistemo grandan flekseblecon. Kelkafoje en specialaj eldo-

najoj (1890 2,,1899 3
) en sian sistemon li enportis sufice esencajn korek-

tojn kaj sangojii.

Por la vortara bazo Lott prenis la latinan lingvon, sed li ne

hezitis kompletigi sian leksikonon ankau. per la vortoj nelatindevenaj,

kiomgrade tiuj farigis internaeiaj (ekz.: vagon, telegraph k. al.).

Al la projektoj de Lott, oni devas atribui sufican gradon de per-

fekteco. La sola obstaklo en la disvolvigo de tiuj sistemoj estas ilia

nedifiniteco kaj variebleco de iliaj formoj. La ideoj kaj principoj, kiujn

sekvis Lott, nuntempe havas siajn adeptojn kaj heredintojn en la

modemaj novlatinaj sistemoj. En la jaroj 1892—1893, en Leipzig,

kelkaj adeptoj de «Mundolingue» eldonadis gazcton «Le Kosmopolit».

En la j. 1899, speciale por la vizitantoj de la Pariza mondekspozicio

estis eldonita gramatiko kaj frazaro de tin ci lingvo, kun la tekstoj

en la lingvoj angla, franca, germana kaj itala.

-ro A. Liptay (1890) En la J- 1890 aperis tre interesa verko de d-ro A. Liptay en

Mspana, franca kaj germana lingvoj 4
.

Liptay,' kiel Lott, asertis ke oni ne devas invent! interna-

cian lingvon, sed trovi gin, konstrui el la internaeiaj elementoj, tro-

vigantaj en diversaj lingvoj. Akceptinte tiun tezon, li severe kritikas

ciujn antaue kreitajn universailingvajn projektojn kaj ^montras siajn

simpatiojn nur rilate la projekton de J. Lott. Sed dum L o^ i i,

tamen donis pli aii malpli plene ellaboritan sistemonde lingvo, L i p-

t a y sin limigis per generala skizo de gramatiko de sia «katolikn» (L v.

universala) lingvo kaj per starigo de kelkaj tezoj,sangeblaj en la estonto.

Liptay ne volis akcepti" ideon, ke la sistemo de universala lingvo

povas <\sti j)i'i laborita de unu sola homo. Li opiniis neeesa fan referen-

v dumon inter la personoj intercsitaj, kunvnki speciaUui. internacian kon-

giv.S()]i k,-ij fine, fnrmi 'spocisil.-m inio.rnn«-J;ni aknclemhm por ellaboro

1 J. Lott, «Eiiie Komjjroraiss-Spracbc a.ls beste imd cinfachste Losung des Welts-

prache-Problemsn Wion, 1889.
2 J. Lott, «Un lingua international. Grammatik et Vocabular pro angles, wr-

manes, romanes et pro"kultivates de tutmond», Viena, 1890.

3 J. Lott, «Un lingue international pro 1c cultivat nations de tot nnuuh, Vienna,

* Dr Alberto Liptay «Eine Gemeinsprache dor Iuxlturvolker;>, Leipzig, 1891 (
4 ').

La bispanlingva eldono'aperis en Parizo en la j. 1890, la franclingva samloke en la
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L i p t a y opiniis ebla ne fari iim gramatikon, kontentigante per

la elementoj de vortaro kaj per difinitaj reguloj de vortordo. Tamen
poste li devis forjeti ci tiun intenoon. Ciuokaze li penis Mel eblo mini-

mumigi ciujn gramatikajn regulojn.

La ideo de L i p t a y estis aprobita de la fama filologo M a x
IV! ii 1 1 e r, km konsilis al L i p t a y alkonduki la ellaboron de lia

projekto gis fino kaj eltiri ciujn internaciajn radikojn el , la vortaroj

de la ekzistantaj lingvoj, sed, bedaurinde, la vortaro de la lingvo de

L i p t a y restis neellaborita. La ccfaj tezoj de lia sistemo estis evo-

luitaj gis logika fino jam en la XX. jareento de la lingvistoj seienculoj,

reformintaj la latinan lingvon (vidu cap. XI.).

Itala scienculo, clirektoro do zoologia muzeo on Torino, d-ro D. R o- D-ni 1). Itusa (sSOO)

s a, ekkonintc la projekton de Hcndersson («Lingua», vidu p. .1-3;)),

decidis doni skiz-projekton de la konstruo de universala lingvo, kin

estus liberigita de la clevo konservi la formojn de la mortinta latina.

D-ro Rosa, volis krei tian lingvon: 1. por ke gin povu legi eiuj scien-

cistoj sen iu speeiala preparo, au traleginte nur kelkajn klarigajn li-

niojn, 2. por ke oni povu skribi en gi sen granda peno, traleginte kelkajn

klarigajn pagojn kaj ne bezonante novan vortaron (
8
).

Sekvinte la principojn, komunajn al L o 1 1 kaj L i p t a y, d-ro

Rosa konstruis sian projekton sur la bazo de internacia latina vor-

tara materialo.

La amplekso de gazetartikolo, en kiun enmetis sian projekton d-ro

Rosa Vesceptis la eblecon de pli profunda prilaboro de tiu ci projekto.

Rezultigis nur skizo de lingvo, sed skizo sendube serioza lau sia pripen-

siteco kaj idea tuteco. Kiel ekzemplo de tiu ci lingvo povas servi la

jena teksto: «Le novlatin non requires pro le sui
adoption aliq congress. Omnes poter cum les

p r a e cedent regulas, scribes statim ist 1 i'n-

gua, etiam si ils voles, cum .par v individal
modificationes (La novlatina ne bezonas por sia adopto iun

kbngreson. Ciu p'ovas lau la antaiidonitaj reguloj skribi tuj ci tiun ling-

von, ec se li volas, kun iometaj individuaj modifoj)».

Citajon pri alia analogia projekto de G a s t e el Aix les Bains Gaste (.1890)

(Francio), kun la identa titolo «Nov latin» kaj rilatanta al la sama

j. 1890, donas L. B o 1 1 a c k (
10

). P. S t o j a n
(
40

) tiun verkon

ne registris. Estas supozoj; cu gi ne estas la projekto de d-ro Rosa?
Alispeca projekto, treege atentanta'la solan gramatikon, estis pri- F. Mill (1893)

laborita en la j. 1893 de F. Mill 2
. F. Mill kreis sian lingvon

kiel antitezon kontraii Volapiik. Li donis al gi ec konvenan titolon

«Anti-Volapiik».

Tiu ci projekto prezcntas per si simpligitan aposteriorian gramati-

kon, kiun oni povas akomodi al ciu lingvo. Al tiu ci gramatiko estas.

propraj la intemaeiaj, tie! nomataj gramatikaj radikoj: nuineraloj,

pronomoj, radikaj adverboj, prepozicioj kaj konjukcioj. La subslun-

tivoj, adjektivoj kaj verb oj devis esti prenataj senpere el. iu natura

lingvo. Tiamaniere, la projekto prezcntas per si priformigon de tio,

Mo estis planita de la aiitoro de la Pazilingvo— S t e i n e r (188f>).

Ec la eldonejo de tiuj verkoj de S t e i n e r kaj de M i 1 1 estas

la sama -Heuscr en Neuwied.

1 D-ro Daniele Rosa, «Lc Nov-latin .
— international scientific lingua super na-

tural bases*, en -TiolUino dei Musei di Zooloiria et Auatomia della R. Univcrsitii

di Torino*, vol. V, n-o 89, 15. Okt. :1MM.
2 Fred. Mill, vAnti-Volapiik odor die Mezzofanti-.Sprache. Erne einfache Inter-

nationale Grammatik als Schliissel fiir alio Sprachen, gleichzeitig a Is telephonische

<xeheimsprache», Neuwied, 1M:>.
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Laii tin ci projekto ekzemple la rusa frazo: «D o m mojego
o t c a i d ] a d i n a h o d i t s j a n a u g 1 u u 1 i c y» (La domo

de mia patro kaj onklo trovigas ce laangulo de la strato), dcvus esti tiel

skribita: «Li d o m de mi otjez e de mi djadja. esa
la u g o 1 cl e tschc u 1 i z a.» Evidente, tiu ei projekto ne postu-

lis scriozan trakton. Por utiligi ei tiim «internacian» gramatikon, oni

devus antaiie ellerni la plej komplikajn vortarojn de ciuj popoloj. Krom

tio, ce la eventuala praktika nzado de tiu ci projekto kreigus^ super-

; iortaj obstakloj pro la problemoj de ortograiio kaj clparolo. Ci tiun

flankon Mill nek pripensis, nek antairvidis. ^

La samaj idcoj estis, kiel ni jam vidis, pli poste ntiligitaj de V. .(.'. e-

sihin en lia projekto Nepo (1913 j.vidu p. 111).

E F.»in1zel*r (1803) Alia projekto de nniversala novlatina lingvo aperis en la sama jure

en Stuttgart 1
. fiia aiitoro— E. Heintzeler, simile al L o 1

1

kaj L i p t a y, opiniis nccesa ne invent! internacian lingvon, sed el-

cerpi ties elementojn el la ekzistantaj lingvoj. La cefan atonton, kon-

traiie al Mill, li donis guste al la vortaro, malmulte atentante la

gnrmatikon kaj mallongiginte gin gis ebla minimnmo.

Car la plej granda nombro de internaciaj vortoj en la modernaj

lingvoj estas de greko-latina deveno, tial estas tute nature, ke la vortaro

:/ de la nova lingvo estu kompletigata guste per ci tiuj grekaj kaj latinaj

vortoj. Sed, dum kelkaj aliaj autoroj prenis la latinajn radikojn preskau

nesangitajn ail malmulte modifitajn, E. Heintzele r_ prenis

tiujn Vortojn en la formoj, en kiujn ili elfandigis en la ekzistantaj,

vivantaj naturaj lingvoj.

La aiitoro komunikas en sia libro, ke li estis preparinta por preso

vortaron de sia sistemo, sed gi neniam estis eldonita.

En la j. 1895 He i n t z e 1 1 e r publikigis brosuron pri la «science

necesaj bazoj» de uzebla mondlingvo (
40

).

Li. m-fconaiaj projektoj Al la saina tempo rilatas plna serio da analogaj projektoj, parte

de la Jaroj 1888—1900 presitai, parte restintaj en manuskriptoj. En la arhivejo de la' volapii-

kista Akademio, restinta post la morto de V. K. Rosenberge r,

trovigis en manuskripto rilatanta al la j. 1803— projekto de internaeia

lingvo Lingua rn o n d e de la membro de la Akademio, usonano

Edwin D." French. En la arliivaj materialoj de la Peterburga

societo esperantista «Espero», konservigis rilatanta al la sama tempo

anonima manuskripta projekto «Projecto de una gramatica de la Lingua

internazional» (
47

), enhavanta en si multe^da trajtoj, similaj al tiuj

de la projektoj de J. L o 1 1. C e- V. F. § m urlo trovigas restinta

al ni nekonata projekto «Parlo», de iu C. 'Eietma n n, datita per

\

la j. .1894.

* P. E. Stojan(40
)

citas plurajn autorojn kaj laborojn,.restin-

tajn por ni nekonataj: tiun de la Mspano U g a r t e 2
,

tiun »'o !a

j. "1900, eldonitan sub pseudonimo U m a n <>
:5 k. a. r-iuj-f-.i citoj

I'sl.-m liv koncizaj — sen montro de la enlinvo.

[La reformists projekto Ciuj ci projektoj per sia multonombreeo malebligis la snkceson de
'

;
de Esperanto (18114} -

u el ^ La a,fero (je ja ][myV0 Esperanto, kvankam tui rieevinta certan.

n oi n bron -da adeptoj, malfacile.konkeris la.pluan fidon tie, kie gi estis

\
kompromitita per la bankrotigo de Volapiik kaj per multonombreeo de

aliaj konkurantaj projektoj. Kelkaj
:

esperantistoj estis emaj klarigi

1 E. Heintzeler, <?Universala — "Weltsprachc auf Grand dor romanischen Spraehen

und des Latein», Stuttgart,. 1893.
2 Ugarte, «Proeeso de la lengua Universal), Quadalajara, 188W.
3 Uma.no, «Langage Humain», Bern, 1900.
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tion per malperfckteco de la lingvo, kaj tial projektis diversajn plibo-

nigojn.

Ne estante kontentigita de la fonnoj de la lingvo A. Grab o w-

ski, por pruvi facilan efektivigeblecon de esencaj reformoj, aperigis

en la j. 1893, sufice ampleksan antologion de esperantlingvaj versa] oj,

enportinte en la esperantan ortografion kelkajn tre eseneajn sangojn 1
.

Tre karakteriza estas la letero de Jan Jano w s k i el Varso-

viOj datita la l'-an de aprilo (20. de marto) de 1' j. 1893 (
47

), lain kin

gia autoro sin turnis al la Peterburga soeieto esperantista kun kritiko

de apartaj malperfektajoj de Esperanto kaj kun propono pri ilia ko-

rekto. La aliaj proponoj de la sama J a n o w s k'i kaj ankaii de kelkaj

aliaj esperantistoj estis presitaj en la eldonita tiutempe Ntirnberga

esperanta gazeto «Esperantisto».

Versajne, similaj, ne ciam publikigitaj , reformoproponoj estis tre

multaj.

Pro premo de reformemuloj la autoro de Esperanto, d-ro Zamen-
li o f estis -devigita entrepreni revizion de sia lingvo.

En la j . 1894 en tuta serio da artikoloj, presitaj en la gazeto «Espe-

rantisto», li proponis konsekvencan sistcmon de reformoj por Esperanto,

kiu tamen, ce la balotado de la demando, estis malakceptita de la pli-

rhulto da esperantistoj.

La plimulto da esperantistoj, videble, akceptis la vidpunkton de

Z a m en li o f, kiun li esprimis, lau la letero de Jano w ski (
47

),

jam en la j. 1893: «Viaj pensoj en si mem estas tre bonaj, seel por fini

la multenombrajn diskutojn pri la sangoj, ni ne plu presos (en la gazeto

«Esperantisto») artikolojn pri tiu ci temo, car tio ne havus finon kaj

la legantoj restos malkontentaj.»

Gravan rolon en la malakeepto de la reformoj ludis L. de Be a u-

f'T'on't, kin protestis kontrau la rajto de la autoro sangi la praktike

utiligatan lingvon.
: En la j. 1906 la projekto de Esperanto reformita de Z a m e n-

li o f mem, lau iniciato de kelkaj reformemaj esperantistoj, estis eldo-

nita per aparta eldonajo 2
.

-

La plimulto da reformoj en tiu projekto liavis siajn kiel pozitivajn,

tiel ankaii negativajn flankojn
(
9
). Nepra simpligo estis la forigo do la

literoj kun supersignoj, sed tin forigo iafoje kripligis la generale kona-

tan internacian ortografion de kelkaj vortoj. La forigo de la deklinaeio

de 1' adjektiyoj estus ankaii senduba simpligo, se ni ne konsiderus la

ioman kutimon por tiu ci formo ce la multa nombro da personoj, parol-

antaj la europajn lingvojn.

. Komparante la du samajn tekstojn de. la unua strofo de «Patro nia»

en ordinara Esperanto, kaj en la Zamenhofa reformita projekto

de la j. 1894, oni povas klarigi la generalan karakteron de la faritaj

sangoj. En Esperanto: «Patro nia, kiu estas en la cielo», en la reformo-

projekto: «Patro nue, kvu esten en cielo»...

La laiivica novlatina projekto, destinata ]>or la rolo de la lielpa D-n) K. r»c«rnjfni:

lingvo, estis eldonita en la j. 1895 de d-ro E. Bceriiianl La <;isi»5—VM)*)

vortarp de tiu ci sistemo estis prenita el internaciaj terminoj, renkon-

1 <(La-liro.de la es|.mra.ntist.oj-;>, cldouis A. Grabowski, NiirnlK-rg, 181»3 (
ir

).

:

2 L. Zamenhof, «Eri reformoj en Esperanto, artikoloj publikigitaj en Niirnberga

gazeto "Espi.-nnitistuv, 189 i, kaj represiiaj per zorgaclo de E. Javal*. Coulommiers,

1907- (^7 ). .

'.-
'"

- ..

3 D-ro E. Beerman, •Novilatiin, mi esaajc de ])rol'o.nii.aar il Latiin a un liiigue

usaabil al internasionaal relations de uostre tempor. Ein Vcrsudi, das Latein zu einer

fiir deu iuteraationalen Verkehr tuiserer Zeit biauchbaien Spraclie weiterzubiklon->,

Nordhausen, Leipzig, 1895. .-
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tataj en la plej gravaj lingvoj de Eiiropo. La plimulto de la radiW
tiamaniere estas de latina (au latinida) deyeno. La simpligita anali-
tika gramatiko, prezentantH per si cion la, plej simplan, renkontcblan
en in ekzistanta lingvo, kumpletigas la vortaron. Tamen grandaj mal-
facilajoj de tiu ci lingvo kusas en giaj komplikaj reguloj de akcentado
kaj en la duoblaj vokaloj (vidu la titolon en ;

la subpaga noto sur la 157).

Tiu ci projekto estis subrnetita al serioza analizo kaj kritiko flanke
de C o u t u r a t kaj L e a u

(

s
). Post 12 jaroj, en la j. 1907, Bee r-

m a n publikigis relaboritan projekton de sia lingvo \ en 'kiu granda
parto de giaj bazaj malperfektajoj, kaj en tiu nombro la duoblaj voka-
loj. osfis forigilaj (").

La komitato d<> hi (icWifaru por Jji akcvpfo rln jnicniacja lingvo
en la j. 1907 ekzamenis la novan proponon de Beermaii,. s?cci ma-
laprobis^ gin,_ pro gia granda, ne ciam bazita, preferado, donata al la
latinidaj radikoj, kaj ankau pro gia tro'grandigita gramatika rcguleco,
kiu malhelpas lernadon de. la lingvo.

'

A._ NiJson (1896—1839) Kelkajn projektojn,. au pli vere, skizojn de universala lingvo, ko-
mencante de la j. 1896 gis 1899, prilaboris la unua sveda volapiikisto
A. N i 1 s o n .' En la j. 1896 N i 1 s o n aperas bin la projekto-
skizo «La vest-europish central dialect»

(
47

). La ekzistantaj kelkaloke
informoj, rilatigantaj ci tiun projekton al la j. 1890 (*) videble estas
bazitaj per eraro. En la sama j. 1896, en iom sangita aspekto aperis
en la mondon nova projekto de N i 1 s o n, nomata simple «Cenlral
dialekt» 2

. Fine en la j. 1899 N i 1 s o n refaras sian projekton de la

«Okcidcnt-europa centraldialekto» por iom proksimigi . gin al la prila-

borita aposterioria projekto de la volapiikista akademio 3
.

Por ekzemplo de la lingvo povas servi jena frazo el la plej Mtempu
lasta projekto: «E1 auetor pretend un benevolent attention pour cecie

sistem, car jit es progressed from diligent etudi in volapuk, esperanto,
anglo-franca lingua... » (La autoro pretendas por bonvola atento al tiu

ci sistemo, car gi progresis el diligenta studo de Volapiik Up...).

La ago de la autoro (60 jaroj) malhelpis lin komenci la detalan pri-

laboron de la vortaro de sia lingvo. Li invitis la.volaplikistan akade-
mion, «au iun alian grupon da eminentaj lingvistoj» okupigi pri tiu
ci afero, sed tiun inviton akceptis neniu.

Flanke de tiuj tri , skizoj staras la kvara projekto de N j S s o n
«Lasonebr» (Lasonebr— un transitional lingvo), riiatanta al la. j. 1897,

sed konata al ni nur lau la nomo. Tiu ci lingvo prezentis per si siaspecau
provon cfinijiiiri kaj hilini^i la an titan licbivaji. lmgvoti, v.o kin, mal-
same al la «Pasilingua hebraiea* (ie V. Lenz on 1887, Ja. kin&oii

-

ricevis ne nur gramatikaj formoj de la antikva hebrea lingvo, sed ankau
gia I'undamenta yortar-materialo.

la jrazeto «Liiigiiist» En la jaroj 1896—97 en Hannover M a x W a h r e n Rose n b e r-

(1896—97) ger. Beenijan k. a, komencis eldoni specialan gezeton «Lin-

!ab(!ro» kaj a(,'mgi la finan.starigonde tia lingvo. La gazoto aspiris ella-

bori tian imiviTsalan lingvon. kiu estiis lau siaj clcinonloj en plop grado
uatura. kaj intornacia. En la gazoio est is publikigataj ariikoloj no nur

1 Prof. Erust Beerman, <J)ie internationale Hilfssprachiv>, «Novilat.in», Leipzie,
1!K'7.

2 A. Mlson, «La Central diaJi-kt*. (J«fIo, ngSKJ r17).
3 Aug. Nilson, «'I1 dialect Centralia»,; Gefle, 1899 f

17
).

4 «Linguist», Hannovtr, .I8!i<i-]W)7.

1.158,:
'.;.
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en la lingvoj — franca, gerniana kaj angla, sod ankau on ciuj arte-

faritaj lingvoj. La subtitolo de la gazeto: «sendependa gazeto de ciuj

anrikoj tie internum lingvo* — estis prosata kiel en la nomitaj naeiaj

lingvoj, _tiel ankau en Volaplik kaj Esperanto. Sed kiomgrade la kun-
laborantoj de «Linguist» estis imuanimaj en formulado de siaj teoriaj'

celoj, tiomgrade ili estis profunde malsamideaj en la metodoj de ilia

praktika efektivigo.

Iliaj eefaj malakorcligoj disvolvigis lau du linioj: imue, Man formon
de internaciaj vortoj oiii devas akcepti kiel esenean kaj gravan per la

nova lingvo: cu sonan.au skribitan, kaj due,

:kiun el la principoj oni devas preferi 6e la '.

;.\.
;-."

fnrmigo de miivorsala lingvo -- f-n maksmm-
man internaciecon kun la respektivaj malgii-

stajoj kaj malregulajoj de la vortoj kaj de-

rivajoj, On la, eblan regulecon kaj sinipleeon de
la gramatiko, iafoje konfliktanta kun la prin-

cipo de internaeieco. Kvankani la pliinulto de
la kunlaborantoj de «Linguist» staris sar labazo
de novlatinaj kaj latinidaj projektoj de univer-

sala lingvo, sed tiuj malakordigoj kondukis al

tio, ke ili eilaboris neniujn difinitajn formojii de
nova universala lingvo. Post 14 (P. S t o j an
(
40

) notas —24?) aperigitaj numeroj «Linguist»

cesis aperi kaj giaj kunlaborantoj revehis al la

individua projektado de siaj propraj lingvosi- A - Grabow^ki

stemoj.

Kelkaj esperantistoj, malkontentaj pro la malakcepto del'rpformoj
en^ la jaro 1894 kaj en ilia nombro E. W a h 1 en Roval (Tallinn)

kaj A. G r a b o w s k i en Var-

sovio ankau partoprenis la labo-

rojn, de«Linguist». G r a b o 'w s k i

en la jaro 1896 publikigis sur la

pagojn de «Linguist» sian «Reforma
projector. Forigante kelkaj n for-

mojn de Esperanto, celante ciani

pli graudan nat.iu'eeon de univer-

sala lingvo, G r a b o w s k i fin-

fine ellaboris novan latinigitan pro-

jekton «analtie modern latin», sed

jam baldaii li rezignas de ciuj penoj » :&•*?.<*

krei reformoprojektojn kaj ree sin j'|l^?fel;.-.

donas entute al la propagando
Esperanto. En kio kusis la esencaj

diferencoj de la projekto de G
b o w s k i kompare kun Esperanto,

oni povas vidi el jeriaj ekzemploj: |gf
en Esperanto — a k c en t <>, n a- S^|
c i o, d i r e k t o, ('e Grabow-
ski

Zakrzowrfld
a cs e n t, n a c i o n o, d i-

r e c t s i o n o...

Al la sama periodo (1896) rilatas ankau alia reformprojekio de Espe-
ranto — «Lingua international* de A. Z a k r z e w s k i

2
. Jam nmlte

* Vidu «Linguist>, Hannover, 1896, n-o 3, pg. 39—46, «Reforma projector (
47

).

J Adam Zakrzewski, «Jezyk miedzynarodowy. Historja, Erytyka, "Wnioski*,
Warszawa, 1905 (").

'
-

-

-

A. Grafoowski (18»«)

A. Zukrzew8bi (?StK<)
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E. Kuirsehner (1900)

j)li malfrue, en la pro 1905. tin ci projekto cstis publikigita de sia autoro

(restinta esperantisto) en la libro, dedicita al la problemoj de historio

kaj kritiko de internacia lingvo.

Dominan inflnon por la projekto de Zakrzewski faris la

ideoj de d-ro Rosa (1890) kaj pro tio la tuta projekto pasas M la

vojoj de plejebla latinigo kaj romanigo de la fundamenta Esperanto.

Alia skiz-projekto de «universala lingvo* de F r. Kiirschner 1

prezentas per si en rnultaj rilatoj analogion al la projekto «Mundolin-

gue» de J. Lott (vidu p. 154). F r. Kiirschner diras, .

ke universala lingvo ne devas esti inventita, sed ke gi. jam ekzistas

en la multa nombro da internaciaj terminoj. La dominanta latinlingva

deveno de ci tiuj internaciaj ItTiiiinoj garaiilias la ju-Citralivon d« imvn

universala lingvo. «Lingua Komun», aperinta rczultn de la piMuuiuj

de Kiirschner enporti kelkajn reforraojn en la lingvon Espe-

ranto
(
8
), estas ne nur pli latinigita, sed ankaii multe pli komplikigita

formo de universala lingvo. La eefan malkontenton de K ii r s chne r

kaiizis tiu fakto, ke Esperanto posedas grandan nombron da derivitaj

kaj kunmetitaj.vortoj, kiuj povus esti anstatauitaj per la internaciaj,

ec ne ciam regjile formitaj vortoj.
:

,

:

Por ekzemplo de tiu ci lingvo povas servi la unuaj vortoj de la prego

«Patro nia»: «P.adre nose, kuale tu ese in eielo, sante esa tue' nomine,

vena imperio tue...»

La sistemo «Ciarison» l\
T
i notu ankorau la kon^truitan sur pure latinida fnndamento pro-;

(18«9) jekton «Clarisoii» de anoniina autoro, rilatantan al la javo 1890 kaj

kies citori ni trovas en la gazeto «Progreso» 2
. La cefaatento.ce la- koii-

struo de tiu ci lingvo estis donita al kiel eble plej granda eufonio kaj

:» .:,.;
:

muzikeco. Por tiu ci lingvo jena frazo estu ekzempla:. «B a b;i 1 o no t i

gran di s ar e c a di (Granda Babilono Mis), P. Stojan :

(
40

)

lausupoze notas kiel autoron de tiu sistemo.— H e n d e r s s o n(?).

J. Huuuulor nOOU i'Tiln la jaro 190-1 projekton-skiznn de novlatinida lingvo «Munde-

lingva» donis eksvolapiikisto . J. Humm'l er 3
(
8
).En I in 01 skizo

de la lingvo estas nenio rimarkinda kaj esence diferenca de la. ceteraj

,

pli' Ime publikigitaj analogiaj projektoj. La preparitaj por piiblikigo

plenaj gramatiko kaj vortaroj de tiu ci lingvo ne aperis (

!l

).

V. Hely (1005—10 OS) lorn aparja- inter la ceteraj esonce latinidaj projektoj tnwigas «pro-

jekto de gramatiko de lingvo internacia*, proponita de V i c t o r

H el y en la jaro 1905 4
,

La neprilaborita gis la fino projekto de H e 1 y posedis gramatiko n

en sia pli granda parto konstruitan sur la'bazo de pure aprioriaj iviruloj

kaj principoj. La vortaron por sia lingvo Hely intends priMii okskln-

zive latindevenan, kompletigante gin per la en la latina lingvo maukan-

taj vortoj, kiuj jamiarigis internaciaj, kiel: m i <• a d o. sport,
i, v. i o g r a o h. a. n I o in o b i 1 kip.

Tiu ci projekto estas senduba paso malantauen al la innpoj. aniau-

irintaj la laborojn de la Amerika Filozol'ia. Soddo, al la fiMiipoj, kiain

C our tonne, S t e i n o r kaj Eichhorn ktvis siajn pro-

1 Fr. Kiirschner, "Die Gemeinsprache- der Kiilturvulker Lingua Koratm auf ;'

Gnmd der in alien Kulturspraclien verbreiteten internationalen W<'irter>, Orsclina, i

Scriweiz,1900.
' .-".-.-:. i

2 «Progreso», Paris, 1909, t. IT, p 173. |
' 3 J. Hummler, «Mundelingva», Problem einer internationalen Verkenrsspra en e :

fiir alio Menschen. Auf lateinischer Grundlage kunstget'asste Gaainmatik mit Worter-
\

bueri*-, . Saulgau, 190 1

.

•* V.: Hely, "Esquisse d'nno grainmaire de la langue intern ationalc conlorme

aux idees de Leibniz et aux moilleiixs des plus recents programmes-:-, Laugres, 1905.
)



H.;TriscIieia (1S06);

jektojn guste sur la bazo miksanta la ambau principojn; apriorian

"kaj aposteriorian.

En la jaro 1908 V, H c 1 y aperis kun nova projekto de internacia
interprctisto «E1 interpres international 1

. En tiu projekto Hely en-
kondukis pli simpligitajn formojn de la lingvo kaj faris iliti pli inter-

nacia]. Kiel modela teksto de la nova lingvo povas servi: «Nostre pater,

qu ses in celum, tu noinen sit sanctifat: tu regmim sit adveniens...»
Projekton de reformita Esperanto donas H. Trischen el

Dresden 2
. Ciuj proponoj de T r i s c h e n liavns provizomn karak-

. teron. •
.

Jen kelkaj ekzemploj el ili: la patro, del patro, Ian patro, las patros,

dels patros.... - -

Eldonon de la vortaro'de sia sistemo li prokrastis, atendante de la

vasta publiko konsilojn kaj kritikajn notojn
(
9
). Tiu ci vortaro neniam

oaperis. •

".'..
Brita esperantisto F. Greenwood en la jaro 1906 proponis R Greenwood (If 06)

projekton de relormita Esperanto — «Ekselsioro» 3
. La bazaj korektoj, -

donitaj de Greenwood, eelas plisimpligon de. la gramatiko,
forigon de la supersignoj kaj de la nepra akuzativo.

En la jaro 1906 Greenwood publikigas alian projekton de
lingvo «Ulla», kiu prezentas per si simpligon de la angla i

v Al apartaj
literoj de tiu ci projekto Greenwood donas silaban validon,
ekz.: anstatau la vorto exempla (ekzempla), li skribas simple:
xmpla (x=ex, m=em),

Multokaze tin ci nova projekto estas nur reveno al la sistemoj aprio-
riaj kaj miksitaj, ekz,: E n a — Anglio, F r a j a— franca lingvo,
Graja— germana lingvo ktp. Jen ekzempla teksto de Ulla:.«Vus '

patra how este u ciele, sankted este dus noma, dux rex doma vene...»

Kiel vica tributo al la ideoj de la aprioria gramatiko, estis sistemo
de C. Spitzer, malsukeese debutinta.cn la jaro. 1907 antau la c - Spider (If 07)

jugo de la Komitatode la Delegacio por akcepto de lingvo internacia 5
.

Gia autoro — germana komercisto — celis la eblan mallongecon de la

lingvo; .kaj kiel rezulto de tio, tute ne atinginte tiun mallongecon, kiu
estis efektivigita en la projekto «Pan-kel» de M: W a 1 d kaj en la

projekto «Dilpok» de Marc h and, — Spitzer kripligis la naci-
lingvajn vortoj n gis nerekonebleco. Kiel ekzemploj cle tiuj arbitre mal-
longigitaj vortoj en lia sistemo povas servi: s i s m a = sistemo,,
I a b r a - fabriko. -a .

"
.

Alia ne ekzaktforme ellaborita projekto, kiu permesas tro grandan
arbitrecon en la, vortodmvo ktp., estas projekto de usonauo'S. (. S. Housjthon (1007)
H o u g li t o n — ^Master Languages ankafi prezentita al la Kt.nnifeito

de la Delegacio.

(

15
). Ne estis iuj eidonajoj en tiu ci lingvo. Kvankam

por la bazo de la lingvo estas prenita la lingvo latina, sed en gi estas
permesata samtempa paralela uzado de ciuj vortoj el aliaj. lingvoj,

kiuj ne havas la ekvivalenton , en la latina. Tiamaniere la sistemo de
H. ought oir por la ideo de «sinjoro» permesas samtempan uzadon

1 -Victor Hely. «L'Interprete international, formula pratique d'une langue auxi-
liare generale». Langres 1908

(
47

).
• '

2 H. Trischen, «Mohdilingvo— provisorische Aufstellung einer internationalen'
Yerltehrssprache», Dresden, 1906. •

.'
"'. '

'

3 Fr. "Greenwood, «Ekselsioro, the new universal language for all nations*, Lon-
don, 1905 («). / ..

.

•' Fr. Greenwood, «Ulla't"uio lingua ii otrs», London, 1906. .". -'
.

5 C. -Spitzer, «Parla ist die systematische'Kurz.-Sprache fiir" internationalen Ver-
-tehr», Heidelberg, 1907. Aliaj du verketoj de Spitzer, la lasta de 1910 j., estas notitaj
ce Stojan

(
40

). ,
'. -•,..-

11 Historic* de mondolingTo
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IIP

de la vortoj: «Monsieur», «Senhon>, «Hem>, por la ideo de «cape!o»

«chapeau», «hat», «h.ut», «sombrero».

Blondcl (1807) Ankorau unu projekto de novlatinida lingvo (nenie kaj neniara. pre.--

sita) cstis prezentita al la Komitato de la Delegacio
(
15

) de la pro IV-

soro de trafiko B 1 o n d e 1, kiu siatempe akre atakis Esperanton

antau la Franca Asocio por avancigo de sciencoj 1
.

Zorge prilaborita gramatiko, laii la atesto de Couturat kaj.

L e a u, estis nerefutebla avantago de tin ci projekto. Gia manko

trovigas en la tro gran da konservado de la principu — latinida vor-

tarpnreoo de la'internacia lingvo, pro kio el la vortaro de tin ci lingvo

estis esceptitaj ciuj vortoj de nelatinida deveno.

ff«Vr?
a
\°"i»\

E1 Ja amaso de la a
l
JOstt?rioria

:i

projektoj de tin tempo oni devas.

aparte noti la lingvon de bavaro, d-ro H. Molenar- «Pan-roma n»

.

kiu poste (por akcenti gian universalan, ne nur latinidan karakteron)

estis renomita «Universal». Unue en la jaro 1903 en Leipzig, en la gazeto

«Religio de la Homaro» ? aperas artikoloj, dedicitaj al la sistemo «Pan-

roman», Poste, gis la jaro 1909 aperas germanlingvaj propaganda] fo~

lioj, gramatiko, vortaro (* 7
) kaj legolibro. En la jaro 1907 aperis ptv-

sita gramatiko de ^Universal* por italoj, hispanoj, franco j kaj angloj *.

En la jaro 1907 d-ro Molena r presas alvokon al la akademiof

de ciuj landoj pri st.arigo do unu universala lingvo. En la jaro 190s

kim analogia alvoko li turnas sin al la registaroj de ciuj landoj.. Cerf.c

neniu registaro same kiel neniu akademio respondis la alvokon. En la

jaroj 1907 kaj 190S en Miinchen kaj Leipzig aperadis du gazetoj <;ii la

lingvo «Universa]» 4
. La tria komencis aperi en la jaro 1910 en Lis.a-

bono.Formigis kvar grupoj de universalistoj. En la jaro 1909. estis farita,

provo fondi akademion de la nova lingvo kaj organizi.en diversaj lan-

doj giajn reprezentejojn. Sed tiu ci movado ne ricevis pluan progreson.

En la jaro 1912 d-ro Molenar, sekretario de la «Internacia socioiu

por batalo kontraii vakeinado» aperigis je la nomo de tin ci soeieto

prospekton en Universal.

Molenar, sufice influa, germana publicisto, gvidant'o de kelkaj

progresemaj periodajoj. daurigis gis la lasta, ec postmilita tempo pub.li-

kigi" tm kelkaj el tinj'periodajoj siajn notojn kaj anoneojn en tiu ci lingvo.

Per tie sin limas la tuta praktika apliko de tin ci lingvo,

La cefa celado de Molcn a r konsistis el tio, ke la lingvo farigu

kiel eble p'lej nnnspeea (liomogena). El tio sekvis rezulto — !a konscia

limigo de la vortaro per la. vorta material© «u sole la.tinidaj lingvoi.

' La ekstera aspekto de tiu ci lingvo estas jena: «Patr nostr qui es-

in ziel ton nom es sanktifizet, ton regh vene, ton volunta't »w i'azel: in

ter kon in zicl».

T. L«ve«i«e
Tre similas al Universal la projekto de T. L e v 6 q u e. La bro-

suro, enhavanta gramatikon de tin ci sistemo, estis eldonita en Francio-

sen jarindiko s. p. S t o j a n (
40

) konjektas, ke tiu libro aperis tamen

post la j. 1907. Aliaj laboroj dedicitaj al tiu ci sistemo estas, al ni ne-

konataj.

.

-" " i Blondel, «Sur la question de la Langue Internationale*. Congr6s.de Grenoble.

1904. As. Fr. pour l'avancement des sciences.

2 Vidu: «Die Religion derMenschlieite, Marzund Mai I9[i:5.

3 h. Molenar, oGrammatik de Universal pro ituliani, spanioli, francesi, anglesL

germani», Leipzig, 1907. ,•',.- ,, -,,
* «Universal-Korespondenz, 1907, n-'oj 1—12,;

Miinchen (
47

); «Humanitat
1

orirsiis.

pro tut interesi humanitar e internazional», 1908, n-oj 1—4, Leipzig i '*')•_,
.

5 T. Leveque, «Ling internaeional Mondo->, «CIef de Hondo* ,
Villcjuii (beine).



Dum la periodo de la jaroj 1880 gis 1907 estis kondukata granda v^r.U-
teo

r0
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dG ™sala- lingvo. gT ^SX 1
floro kaj bankiotigo de Volapiik, naskigo, imuatempa vegetado kaiekfloro de_ Esperanto .ampleksas tiiin ci periodon. La flankaj observan-

SjfiIS
a]n

f

k°nkllld
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n kaJ

-

jll §'0n pri la movado
' ™ Pro^ante tiesfman idealan formon Kaj tmj konkludoj, se faritaj sen partieca pensokaj sen antaujugo de reakciaj konservemuloj, en la granda plinm to

estis favoraj por la ideo de nniversala helpa internacia ffitffi*Ec ce la plej ngoraj_ kntikantoj i,
estis rimarkebla in konscio pri iliapropra senpoveeo kaj aclmiro por la elemente evolnanta, spite de eiuiargumentoj de la ofieiala science, movado de la lingvo internacia

''

La tute seno de apartaj brosnroj, jurnalaj kaj gazetai uvUkolalde konata, kaj nekonataj laborantoj en la sfero de - Tkompenso e4Sdedicate al la problemo de nniversala helpa kaj internacia lingvo Enlafranca^ germana, angk, hispana,
.
rusa kaj ec kroata * lingvoi " aperS '

presitaj de personoj, lanke starantaj de la senpera partop'reno en lanniversallmgva movado, kuragigaj konklndoj, kritikaj atentigoi ht

fSampt
erV0J

J reSUm°
J

'

PlanG SkiZantaj k PIuan ™>™*™ 5u

m jam vidis ke la plejmulto el la lingvo-projektintoj de tin periodono fidis al siaj mdividnaj fortoj. Pli kaf pli ofte andigis proZoi ke -

a internacilmgva problemo estu solvata kolektive de iu kolektiVaTns

S

tncio ke kreign la internacia societo an akademio por tin celo*ed -tiuj proponoj kaj alvokoj, faritaj de izoluloj lingvo-proiektin-
toj pri kmj ni parolis en la antauirintaj eapitroj resls sen neee areefio Tamen jam estis iuj kolektivaj fortoj, kinj partoprenls orSSzite la mondolmgvo-movadon, kaj provis direkti t un movfdonkonforme al sia kolektiva kompreno:

iuuvauon

Temas pri la rimarkeble kreskinta esperantistaro, pri la personoigrupigmtaj cirkan la fondita en la jaro 1900 Deiegitero porSenode la lingvo internacia kaj pri la daurinte sian ekziston Akademio de kjam^cesinta doni mjn realajn vivsignojn-Volapiik

la s'ekvLa^Ii^^^ m ^ kold^ ni« en

nei^d°o

i^I

%!nr
a1^ Mstor

T. de la
,

aposterioriaj projektoj de lapeiiodo 1880-190/ m veins proksime al la nuntempaj formoi de nov-a maj artefaritaj hngvoj. Celado konservi la natnmjn formojn delalingvo, kondnkanta al npetado de la esceptoj, malregulai sramatikatormoj kaj vortfarado de lingvoj natnraj, estis iatinS^kSJSSt^Z^f^^ k
1

elp
f
nSa^ en ™aP^ Volapnk kgia akademio. <<Kadem bevunetik volapiika» estis faktaj fontoi

j
por laseno da.lmgvoj portantaj snpernatnran, snperlatinig tan a pek onkies esencon-m tuj komeneos analizi. ,

'

takso de

i Karl Feyenibend, «Dcr Wclteprache-Schwindel,;, Heilbroim 1S8S — PiHnrrlHamel, «Die reaktionare Tendenz dcr Weltsprache-Bewegung,,- Hdle 1888 - Ch .\

.
• VidiitraWajon de_T. Maretic, «Misli o imijetnom svjetskom iezilai. eh <JilUiJugoshvcnske Akademi]c>, Zagreb. VIII, 1892, n-o 183.

m^W-tloM

11*
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ALA LmGV0 (1893-1080)

Pro°reso estas vivo, halto cstaa morto.

"(Devizo de la volapiikista societo

en Niirnberg, 1885).

Ft, In riro 1891 'prof, Kerckhoffs eksigis el la posteno de

, ^ Lv WWo kai fori°-o de la mankoj, enhavata] en la tagvo.

Samenl tnrii i la eHenitan de laWenrio ^ormalaB gra-

MulU] amende cmiib
pluaj -laboroj.

. J. Iff. S e h 1 e y e r.nndagnostas gmkaj en la ja o 18 *
"a^

plenan revizion de Volaplik kaj pnlaboion de nova liyo.

cstls
2

l01SSJ
tni eiSdero skribitaj en Volapilk, per konsekvenea;,

H°5to
to»MK' i- akateli0 cstis metita ia r^o>

etc k- uuum
radikoi povig komencigi kai. finigi pei cm Uteio.

' SP
ffltai de la eseeptoj, 3. fonefakan abocon kaj 4. la vorto

derivadon pei'c de^ specif afikso]^ . ^ &
.^ .

_

;
:

' ^£ L'entregulO ^2tifrcfoSa: la akcento estis transmetjta sur

£ vekak.S la Lta k^onanto. Tknuaniere ,a akcento en la ™-

.Kadcni Iwiinetik VolapOka, Zulags., n-oj l-«, S. Hto. Inu„ l
,



toj, de Idiom-Neutral estis varie metaita jen sur la lastan, jen sur la

antaulastan silabon.

Ciuj vortoj de Volapiik estis anstatauitaj per nova] vortoj, pli inter-

naciaj lau la formo. ;'''.
.

La, akartemianoj clonic grandau signifon al la maiviva l.-i-tina lingvo.

kiim.ili konsideris egalrajta kmi la alia] vivantaj lingvoj. Pro tio la

nova lingvo aspektis iom tro latinigita. La rigore konsekyencaorto-

grafio, precipe sekvanta la francan prononcadon, en la skriba lingvo

malhelpis la rekoneblecon cc de tiuj vortoj, kicl ekz. nacio — n a

-

s ion. ,.

Por ilustro ni donas akompanitan per traduko tekston de Idiom-

Neutral, kiu inonims grandan malsmiileeun al sia prapatro ~ Yolapiik:

«Lingui artifisial es gruped in 3 grupi sekuant: ...
1. lingui in keli omni elementi es selekted sekuantu sert prinsipi

filosofik nedopendante da sirkumstans, eske ist elementi eksist in lin-

gui natural, nov u ansian, u no; ,

2. lingui konteiiant prinsipii filosofik, ma, prendant form! mult

eks lingui natural;

3. lingui konstrued eks elementi eksistant in lingui natural*.

(Lingvoj artefaritaj estas grupigataj en 3 sekvantaj grupoj:.

1.' lingvoj, en kiuj eiuj elementoj estas elektitaj lau certaj filozo-

fiaj principoj, nedepende de la cirkonstaneoj, cu tiuj elementoj ekzi-

stas en la naturaj lingvoj, novaj au antikvaj, cu ne;

-. 2. lingvoj, entenantaj filozofiajn principojn, sed prenantaj mult-

ajn formojn el la lingvoj naturaj;

3. lingvoj konstruitaj el elementoj ekzistantaj en lingvoj naturaj).

. La generalajn laborojn de la Akademio gvi'dis R o senberger.
Jam en la jaro'l895 en siaj cirkuleroj 1

li donas en Volapiik projekton

de nova gramatiko («Ployed glamata») kaj tekstajn ekzemplojn, posc-

dantajn cefajn ecojn de nova lingvo, kiun Rosenberger nomis

«Lingu Internasionik». Apartaj tekstoj on tiu ci lingvo aperis anliau

aliloke, ekz: en la gazeto «Linguist», 1896, n-o 3 (

47
).

Post la jaro 1898 direktorode la akademio estis elektita A.
. II o 1-

m e ' s el Rochester (TJsono). La polurado de apartaj lingveroj de la

nova lingvo kaj Jaboro de la akademio estis daurjgata sub lia gyido.

La ekzistinta de post la jaro 1889 peterburga grupo de volapiikistoj

,

kies inspira prezidanto restis V. Rosenberge r, aligis al Idiom-

Neutral.

En la jaroj 1902—1903 en la lingvoj: germana 2
. angla kaj hoianda

aperis plenaj vortaroj de la «neutrala idiomo»' kun mallonga gramatiko.

Akadpiiiiaiio B o n t o van B i j 1 e v e 1 t en Bnisolo en la

jaroj 1904—1905 organizis intensivan "propagandon de la lingyo, pre-.

sinte kelkajn propaganda.jn artikolojn en holandaj jurnaloj kajrezulte

fondis .. lokan grupon de idiom-neutralistoj.

Pluaj 3—4 grupoj forniigis en aliaj lokoj. La esperantista, societo

de Niirnberg (volnpiikista de'1885 gis 1888) opiniis sia devo aligi al la

.
nova lingvo.

En la jaroj 1906—1908 ingeniero R osenborg e r en Peter-

burgo cldonis gazeton «Progres» 3 en Idiom-Neutral. En la jaro 1907

1 Vidu: «Kadem beviinetik Volapuka», ;.Ziilag n-o 15 de 25. .aprilo 1895 kaj n-o 16

de 30. aprilo. 1895 (
47

).

2 W:. Rosenberger, «W6rterbuch der Neutralsprache (Idiom-Neutral)^, Leipzig,

1902(47)
'

'
. ;

3 «Progres», reviu internasional pro omni interesi de Idiom-Neutral, S. Peters-

burg, 1906—1908
(
47

).
'

:

'
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13 o n t o van B i j 1 e v e 1 1 dum unu jaro aperigis gazeton «Idei

international* x
, kie li enkondukis jam kelkajn korektajojn en la lingvon.

Sian variajon de la korektita Idiom-Neutral B o n t o nomis «Lingua

European*. Giaj cefaj diferencoj de "Idiom-Neutral konsistas el la pli.

internacia forrno de la ortografio kaj gramatikaj reguloj, ekz. nation
anstatau n a s i o n. Kelkaj pluaj propaganda] folioj estis aperigitaj

en lingvoj franca, germana kaj angla. En la rusa lingvo en Peterburgo

aperis hektografita gramatiko en 16 pagoj. Idiom-Neutral ne ricevis

tiun sukccson, kiun deziris vidi giaj kreintoj — la akademianoj idiom-

neutralistaj. '

La cefa kauzo estis. ke la lingvo internacia en manoj de la akademianoj

restis c'ertagrade retorta farajo ne aplikata kaj ne elprovata de la vasta

publiko. Tiun pli vastan ap'likon genis parte la jam kroskinla. kaj pli-

fortiginta Esperanto — movado, parte — la malbona memoro re^tinta

el la tempoj Volapiikaj kaj parte—lalimigita kolektivisma principo en

la lingvo-kreado, kiu vereprenis la lingvo-evoluigonella manoj de apar-

ta persono, seel ne transdonis tiun kreadon al la praktika uzo, al la vasta

publiko.

Ni kvazaii observas en Idiom-Neutral starigon de certa burge-demok-

rata respubliko, de parlamento—anstatau la feuda suverenec - estrado de

S c h 1 e y e r dum la epoko de Volapiik. Certe tio jam estis progreso,

sed progreso ne sufica. La artefarita lingvo povis kreski kaj pluen evolui

ankau nur artefarite, obeante certajn dekretojn de certa Akademio. Li-

bera lingvoevoluo fakte forestis. ,,

Serio da novaj projektoj, el la grupo de idiomneutralistojanem^ nur

verdiktis fiaskon de la tuta sistemo. Trovante, ke Esperanto kaj al gi

pareneaj projektoj estas tro artefaritaj kaj dume tro malproksime sta-

rantaj de la naturaj lingvoj, la eks-neiitralistoj elektis vojon de plia

latinigo de la lingvo.

Dum la internacia ekspozicio de la jaro 1900 en Parizo, inter la par-

La Belegacio por ak- toprenantoj de multaj tiutempe. kunvokitaj internaciaj kongrcMij. nas-
cep

SL./,
e

/t
i

c?*o?
naCia ^^is ideo Pri la.starigo de internacia lingvo. Kelkaj tiuspecaj kongre-

>
^ sanoj fondis «Delegacion por akcepto de internacia helpa lingvo>>. Kiel

sekretario kaj kasisto de la delegacio estis elektitaj la parizanoj—prolV-

soroj L. L e a u kaj L. Con t u r a t. En la membraron de la Dele-

gacio povis esti akceptataj scienculoj kaj profesoroj de la superaj !er-

nejoj kaj ankau diversaj societoj, organizarjoj kaj institucioj. La Dnh'-

gacio celis instigi la proksiman internacian kongreson de Sciericakade-

mioj esplori la problonum tic internacia lingvo. Sed tin kongreso en la

jaro 1904. malakceptis la pridiskuton de tiu ci problemo, proklaminte.

ke gin de-vus solvi la vivo mem. Tiam la Delegacio, kalkulanta en sia.

luembraro cirkaii 1200 seieneulojn kaj profescrojn el ciuj Inndoj kaj oir-

kaii 300 soeietojn kaj organizajojn, deeidis elekti speciaJan komisionon.

al kin ui komisiis la finan sol von de la problemo pri la elekto de unu in-,

ternacia helpa lingvo. En la jaro 1907 en Parizo okazis kongreso de la

komisionanoj, elektitaj do la Ivl'.'iracio.

Kelkaj autoroj preparis siajn projektojn por prezento al la esoloro

de tin ci komisione. Apartaj sistemoj kaj projektoj de la lingvoj estis

rapide netigataj kaj korektataj de siaj autoroj, por esti prezentitaj en

la plej bona kaj parada aspekto. Montrigis la, neceso fari korektojn ankau

.eji Idiom-Neutral.

Ee la. inieiatinto de la <meutrala idiom o», V. K. ftosonbe^
•g e r en la jaro 1906 en sia ga.zeto prop.ouis 2 enkonduki kelkajn reformojn

g'YO

1
.--Idci international- — n/vu^ in lingua ciiropoari, Bruxolles. l-:>07 (

47
).

2 Yidu «Progres», S. Petersburg, n-o .5, 19i'0.
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de la «neiitrala idiomo» kun cefa celo fari gin ortografie pli internacia.

Kiel rezulto de tiu ei propono sekvus, ke preskau 12% da idiom-neutra-

laj vortoj devus sangi sian aspekton. Sed apartaj reformantoj kaj en ilia

nom.bro E. d e Wahl cl Reval (nuna Tallinn) restis nekontentigi-

taj pro la limigiteco de ci tiuj reformoj. Wahl donis skizan projekton

de siaj reformoj, kiun Rosenber'ger presis en la sekvinta numero

<n-o 6, 19Q6) de sia gezeto. La akademiano P i n t h el Luxemburg sam-

tempe proponis analogian reform-projekton nomitan de li «Idiom Neut

ral reformed* \
En la jaro 1907 Rosenberg er akceptis la plimulton el la

proponoj de E. d c W a h 1 kaj P i n t li kaj t.urnis An a.l la akadcmio

de Idiom-Neutral kun propono" a-kcepti Ja koneernajn roformojn (vidu

«Progres», 1907, n-o 2). Sian novan projekton. plene presitan.jam en unu

-el la sekvintaj numeroj de la gazeto, Rosenbcrger nomas «Proyekt

de Idiom" Neutral reformed 1907» 2
.

Cefa gravajo en eiuj tiuj projektoj estas detruo de la principo: al unu

-sono kunrespondu unu litero. Lau la cirkonstancoj la sonon «k» povas es-

primi la literoj «k, c, q, x»; la litero «g» en divcrsaj okazoj estas pronon-

•oata jcn kiel «g», jen kiel «g».

Per tio oni atingas plian internacieeon de la ortografio, sed samtempe

oni perdas la simplecon de la gramatika konstruo.

Pli poste aperis ankau aliaj .projektoj de la modifo de Idiom-Neut-

ral: en la jaro 1908 «Corintic» 3 de A. Miller kaj en 1909 «Idiom Neut-

ral modifiket» de prof. J. Meysmans.
En serio de siaj artikoloj M e y s m a n s

4 klare montris sian inkli-

non al la novlatinidaj projektoj.

El ciuj tiuj projektoj la Komisiono de la Delegaeio havis eblecon

•esplori nur la primitivan Idiom-Neutral kaj la reformitan projekton

•de Rosenberg er. Gi malakeeptis tiujn projektojn sarakiel la su-

pernaturajn projektojn de novlatinistoj kaj elektis la latinidigitan pro-

jekton de reformita Esperanto, kiun poste oni nomis.Ido. Tio certe ne

povis kontentigi la aktivulojn de la idiom-neutralista akadcmio, jam

dekkvin jarojn kritikintajn Esperanton kaj dum la sama tempodauro

•ellaborintajn siajn proprajn sistemojn. -
'

Ni jam konstatis la malkonkordon inter la socia menso de la XIX Fakta esthigii,* <>

jarcento kaj la autokrate feudaj pretendoj dcSchleyer, kiuj kondii-' Idiom- Neutral

Idsal disfalokaj estingigo de Volapiik-movado. Tarnen ni vidis, ke gru-

peto de Volapiikistoj konservigis cirkau la opozicianta al S c h 1 e y e r

Akademio. Tiu grupeto kreis.sian novan lingvosistemon, principe kon-

traiian alia sistemo de S c h 1 e y e r. Nun ankau tiu nova sistemo dis-

falis kaj giaj lastaj adeptoj cu lasis por eiam la mondolingvanmovadon,

cu revenis al la antauekzistinta' epoko de la individualista lingvoinvcn-

tado.

Kiaj do estis la kaiizoj de tiu fakt-o?

Certe en la j. 1906 la Esperanto-movado jam estis pliforta ol/la mo-

vado por Idiom-Neutral. Sed ankorau en la j. 1900 Esperanto .apciiafi

-vegetis, kaj Idiom-Neutral jam estis fakte
.

preskau findlaborita. Ti.-im

do gi povis koiikuri kaj eble ec no sensukcese kun Esperanto. Rial do

tin konkuro ne donis sancojn al la iamaj akademianoj de l'iama Vola-
'

1 J. B. Pinth, <Jdiom Neutral reformed*. Neudori' ("Luxoi.ubiir.ii-'), Juli 1007.
2 Vidu «Progres», 1907, n-oj 5—6

(
47

).
;i Vidu art.ikolon do A. Miller -Provizora Gramatiko do Corinticv en la gazeto

«Correspoiidance International-. Carlisle, Anglia, 190S, n-o 7.
4 En «Disciissiones», Torino, 1!M)i».
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Sajnas, kc al tin ci demando ni povas trovi respondon, utiligante

eertajn historiajn analogiojn. Fiaskis la principo de autokrata feuda-

lismo. Gin fiaskigis la burge-demokrataj tendencoj do la fino de XIX.
jareento, Sed tin burge demokrata tendenco, propra al la cstintaj akade-

mianoj deVolapiik, sukcesis anstatau la principo de diktatoreco de apar-

ta persono — nur 1'iksi propran al gi principon de certa demokratia par-

lamento, konsistigata el la superaj tavoloj de la mondblingvistoj, kiuj

anstatau Schleyer nun devus zorgi pri reguligo kaj plua evomige
;.,' de ^la lingvo.

La elementoj, formintaj la Akademion de l'estinta Volaplik kaj de

la nova Idiom-Neutral, ne povis kompreni, ke la internacia lingvo, kiun

ili volis donaci al la homaro, devasfarigi senrezerva propra] o de la ho-

ma-ro, ne devas esti genata en sia eventuala evoluo per iuj dekretoj J-csiT

decidoj Akademiaj.:

La li'ngvo—perfektc socia instrumentc—samgrade ne povis esti propraio

de unu persono, kiel propra] o de iu autokrata kolektiva centro, eu se

tiu centro e.stus elektata lau la plej perfektaj demokratiaj metodoj.

Pro sia dependcco de la Akademio-- Idiom-Neutral estis genita en,

sia evoluo kaj en sia disvastigo. Tial gi rcstis en sia disvastigo multe

pli malantaue kompare kun la pli sengene evoluanta Esperanto. Kaj

tial post kelkaj jaroj la akademianoj de Idiom-Neutral devis konstatL

ke-ilia provo estis plene fiaskinta.

Tiam okazis rea turnigo en la sorto de la Akademio.

G. Peano—dkektoro do' En la ja.ro 1908 la direktoro de la akademio A. Holmes rifuzis

. la akademio (1909) la pluan okupon de la posteno kaj anstatau li oni elektis profesoron P e-

' an o, Mil en la jaro 1909 en urb'o Torino komeneis cldoni novan gaze-

ton 1
. Lau la iniciativo de P e a n o estis faritaj amendoj en la statute

de la akademio, kin konservis sian lautan titolon, sed fakte farigis

volontula societo, Me ciu persono, per kotizo de 10'frankoj jare, farigis

akademiano kaj partoprenanto en la laboroj de la akademio. La ekzi-

stinta <\c post la jaro 1**7 akadftiiio tiannmicre

neniigis.
'"

. j

La lingvo povis esti iniluata pli eiike kaj pli

clemokrate de eiuj interesemuloj. Falls la autokrata

«sajne parlamente-dcmokrata» regado—de la iaraa

Volaplik-Akademio, kiu iam starigis sian autokratecon

anstatau la autokrateco de Schleyer — kaj kin

pns l.e ne sei povis i'iun afitokrat-ec-on iasi.

ingud
^toroj kaj inventistoj. La nova «akademio>> prokla-

mis principojn de «la plej granda natureco» kaj de«tujakomprenebleco»

kaj lasis al siaj membroj-adeptoj libcrecon en la uzado de kin ajn si-

stemo de la ^ngvo.
. . .

'

7

La novlatinaj projektoj rapide gajnis preferatan pozicion en la akaae-

,mio kaj venkis la cetcrajn. -
. .

'«IntprIinguE» Kiel lingvo de la akademio anstatau Idiom-Neutral estis^ akceptita

«Interlingua», fakte preskau tute ne modifita primitiva sistemo de'Pe-.

a n o — «Latino sine flexione». (vidu p. 137)

For doni la eblceon l'ari di\Trsajn variajoin, la oefaj regnloj de la

lingvo, akoeptitaj <Je ki. akademio. estas treege generalaj kaj preskau tute im

tusas la, gramatikajn probleinnjn. Ni donas plenan tekston do tiuj reguloj:

« Interlingual liavas la plej internacian vortaron kaj la plej rnallongan-gramatikon..

I. La v-ortaro
La akademio akceptas ciujn vortojn,.etimologie komunajn al la vortaroj: angla t,

germana, franca, hispana, portugala kaj rusa.
' "

;•
,

i «Academia pro interlingua. Discussicnes», Torino. .



wm

Kaj ciujn vortojn komunajn al la vortaroj angla kaj latina.

Kaj la intcrnacian nomenklaturon, kiun oni uzas en botaniko, zoologio, kerhio ktp. •

II. Or t o g r ail o

Ciuj . internaciaj vortoj, enhavataj en la lingvo latina, konservas la formon de la

latina radiko.

Estas permesite skribi anstatau ph. — f , anstatau th — t, anstatau oe kaj ae — e.

Estas permesite forjeti la lastan vokalon en la vortoj, kiam tio ne kreas duban
sencon.

III. F.o n e t i k o

La elparolo de la latinaj vortoj estas lau la antikva latina.

,'
:..:. IV. G r a ma t i k o .:...

Estas permesite forigi eiujn ne necesajn graniatikajn" elementojn.

Sufikso s formas multenombron.
Jam pli malfrue al tin ci sufikso estis aldonitaj du pluaj sufiksoj: re —por infi-

nitivo kaj to por la pasivaj participoj.

Resume — la cefa karakterizilo por Interlingua — kompare kun
la gin antaurintaj artefaritaj lingvo-sistemoj — estas, ke gi plene kon-

servis fleksian karakteron de la eiiropaj .lingvoj. Certe per tio apartaj

derivitaj lingvo-formoj aldris plian similecon kun la konformaj elemen-

toj de la okcident-europaj lingvoj, sed samtempe la lingvo farigis mul-

toble pli malfacila por studado al personaj, ne konantaj la latinan aii

la okcidenteuropajn lingvojn. Guste la aglutina karaktero de Esperanto

kaj de aliaj similaj projektoj estis kaiizo de ilia esenca facileco kaj struk-

tura demokratcco. Tiu do faktoro en la lingvo-strukturo de Interlingua

estis plene forigita.

R o s e n b e r g e r, konsiderante la arbitran modifon de la statuto

de la idionmeutralista akademio Mel detruon de la principoj de gia

funkcio, eksigis el gia membraro kaj rifuzis esti gia" vicprezidanto.

P e a n o en la jaro 1909 eldonis multe kompletigitan duan eldonon

de sia «Komuna vortaro de la europaj lingvoj» 1
.

'

Pastro P i n t li el Luxemburg, iama volap.iikisto kaj idiom-neu- ® Pinth (1914>

tralisto kaj idisto, kaj finfine fariginta akademiano de Interlingua, el-

donis duni la jaroj 1911—1917 serion da lernolibroj en lingvo germana. 2

En la jaro 1914 P i n t h enportis kelkajn aldonojn kaj korektajojn en

la bazan sistemon de P e a n o,.. Pro tio oni ne- sen pruvo povas paroli

pri la memstara lingvosistemo,- de P.inth.
, ;

La gramatikoj de Interlingua aperis ankaii en franca kaj itala" lingvoj.

En Interlingua estis eldonitaj kelkaj vortaroj de diversaj autoroj kaj kelk-

dekoj da apartaj brosuroj kaj folioj. Ilia dominanta enhavo estis matema-

tikaj kaj filologia.j trakta]oj. La sola pli solida verko estas traduko

de tragedio «Atlialia» de J. Racine, farita de Pi nth' 3
.

Gazetoj, dedieitaj al la noviatinaj sistemoj de la Interlingua tipo,

krom «Discussiones», estis «Lingua internationale» (eld. de J. -Meys-
m a n s en Bruselo, 1911), «Revista Universale» de la jaroj 1911—1915

(eld. de-B a s s o en Ventimiglia, Italio) kaj la.forlasinta en la jaro 1910

sistemon Ido anglolingva gazeto «Tlie international language* (eld.

de G. Moore gis la jaro 1915 en Londono).

Konforme al siai principoj la sistemo de Interlingua prezentas ne-

nion nevaricblan kaj duni la tula ekzisto de la alva.cie.mio aperis nova.j

projektoj kaj variajoj de la novlatino, kasantaj sin sub la generala noma
de la -akademia lingvo «Interlingua».

1 G. Peano, «Vocabulario Commune ad linguas de Europa», Torino, 1909 (
47

).

2 G. P. Pintli, «Die internationale -Hilfsspraehe Interlingua», Luxemburg,
1911 (*7).

-.'-. ^

3 «Athalia»— tragedia de J. Racine in Interlingua ab J. Pinth, Luxemburg, 1912

.



Kaj aliaflanko al «Ara.demia pro Inierlingua» aligis cuij seneseept*

.pli postaj projektantoj kaj siinpatiantoj (If; la latino modeniigita.

Tial en tiim ci capitron ni metos ciujn pluajn projektojn cle la Latino

Moderna. idcologie kaj organize ligitajn kun la estinta V olapiik-Akade-

mio.
:

3krabee f 1908-10) ^cr aliaj similspecaj projektojla plej peza projckto de reformita
wabec ^w iwj ^.^^ ^^^ <<Eulalia>> de slovena pastro S k r a b e c. La tuta

•-';'.
. . tiu ci projejkto kaj ciuj tekstoj en gi es'tis presitaj en la jaroj 1908—1910

en slovena katolika jurnalo 1
.

En siaj unuaj artikoloj kaj notoi la autoro kntikas JiiSperanton^aj

komence de la dua duono de la jaro 1908 donas skemon kaj ekzemplojn

de la teksto en Eulalia. !Por tiu ei siatemo estas karaktenza treega abundo

da supersignoj. La lingvo estas malgracia kaj lacigas per -umisoneco de

siaj formoj. Ekzemple: . «Patre noijo quoena vi iei coeloi sanctihcaoiue

ie nomine toje. advenieonus. ie regno toje...»

La nombro 32.678 estas skribata kaj prononeata en tin ci

lingvo terideciduimilli sexicenti septideciooti.

Couturat 2
,
kritikante ci thin sistemon, koraparas turn ei es-

primon kun la esperanto-ida: tridek dumil sescent sepdek ok.'
^

W. Moeser (1010) , Kiel provo modemigi la Ja-
••-;—--'

tinon, kun tamen tro forta in-

i.-
....

'
.:

'

"
: fluo de la antikva latina vor-

|
.

'

.
taro, estas la «duonlatino» (Se--.}-. .^gaa^. milatin) de W Moese r, kiu

''.'•* 4"^ :'"'
"S .*! peris publike sub pseudonimo

*V-
"". Austriacns» 3

. En la' j. 1912 li

"i\
.-v

•: iJ.i- j'liportis en tiun projekton kel-

*:" *
*'['

kajn korektajojn, kaj en la j.

-\ :./ ! 921 la sama autoro publikigis

. .

p "Vf .-ilian projekton, en kiu kelkaj

'.
. 7 '

i „,./.. "
:

''i>-. propraj ecoj de Semilatin estas

!

.;

'"'*

'

;^ ...S% rfj
:
.r '-... a komo'ditaj ' kaj konformigitaj al

7.
i ^^i)^:i?'U?^&}fy:i^'-:-- la eefaj postuloj de la.«Academia

-.. 77-77 i

/ ""Sr-*";/.:;;' :*'.:''' pro Interlingual 4
.

73<X>77:7777ty^.7'--' ' Kiel ekzemplo, ilustranta la

'- ,--;.
:

\
" ,\,-;'-' r

V''
:
"'".; '- -angojn, kiujn Moeser en-.

,
' -;

' ; ..".;/'"' '."-v
';""'

" metis en la latinon, povas servi

'-Sen okuloj ni ne povas vidi/ sen

oreloj ni ne povas audi» — en la,

' :- -•*. _..•-.- —.'"-
.:-- .-» -- latino: «Sine oculis non possu-

-

.

• "
-

-

er
mus videre,' sine auribus

.
non

'.'."; ' °
CSei

possum us' audire» kaj en Semis-

'
latin: «Sone okulos nos non po videre/ sone aures nos non po uti(lir<*.

0iii(»k;izr rsf.is imillaj malfaeilajoj en tiu ci projckto kaj rilate al la. ia-

'"'•','
' cilkompreneblo tiu ci sistemo estas multe pli malracia, ol la sistomc.j

iijimanal kaj Latino sine floxiime.

(VrUn sukccson vidis kglkatempeda simila al la projekto de M o e-

s e r. kJ!-j ;ii £i samiempa, projekto de <dingua perfect» de la membro de

12: 19L0 — n-o 5.
' 2 «Progreso», Paris, I y., n-o 12,- 1909, Febr., pg. v33.

, .

; '

3 ' «Iialblatein. (Semilatin)*. Ein' neues Weltsprache-Projekt von Austnacus,

"' *'
Wilfrid Moeser, «Intcrlingua in forma di Semilatin illustrad per cento exemplo,,

8III1W
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BQB*

sAoademia pro Iiitorlii]gua», prelate A. H a, r t I el Linz l
. La specia-

iaj eeoj kaj distingajoj de tin. projekto, samkiel c.le la aiiaj, a) gi analo-

,giaj novlatinaj sistemoj, sin montras en kelkaj specialaj trajtoj de or-

tografio kaj en apartaj gramatikaj reguloj. Kiel delalo. en Lingua per-

fect la vortaraj latinaj formoj estas preferataj al la formoj internaciaj,-

ekz. anstatau «atako» (latinlingve — attaetus) estis prenita vorto a t-

tactu, kies fonno al eiuj nelatinistoj estas tute nekonata.
En la j. 1911 la germanlingva lernolibro dc II a,r 1 1 estis tradukita

en Idon kaj eldonita dc eks-idisto kaj austria antiscinido II. K r e n n.

La klubo de idistoj en Wien aligis al la sistemo de Lingua perfect. En
la lingvo do H a r t 1 aperis kelkaj libroj kaj en ties notnbro la <A

T

ortaro

kaj terminaro de atletiko». "De hi. j. 1911 gis 191 •; en Linz estis cldonata.

aparta jurnalo. dedi.ci.ta al la propagando de la. lingvo Perfect. 11
.

En la j. j. 1919 kaj 1922 A. H a r t 1 eldonis du iernolibrojn do In-

tei'lingua, la unuan en la lingvo germana kaj la diian, speciale verkitan,
•en la novlatina lingvo. En tiu lasta eldonajo II art! jam komplete ak-
-ceptis la bazan forrnon de «Latino sine flexione» 3

.

Ciuj nomitaj novlatinaj projektoj farigis tiom proksimaj unu al alia,

ke la autoroj de iliaj apartaj variajoj ec cesis eldoni lernolibrojn de siaj -

-sistemoj kaj rekte presis inn verkon au instrulibron en sia dialekto de
Interlingua.

Tie], interalie, agis ankau Peano por siaj unuaj laboroj, pri

problemo de «Latino sine flexione». La satnon faris en la j. 1910 d-ro

Ems t el Warburg, publikiginta du librojn en sia dialekto «Novi
latine» *. La diferencoj de la projekto de d-ro Ernst de la ofieiala

lingvo de 1'akademio sin montras per apartaj malgravajoj, kiel ekz.

la Jaii-kaza sango de la dii'inita artikolo: nomin. — la. genii. — le. da-

tiv. — li, akuzat. — lo.

Alia projekto de la sistemo de novlatina lingvo, en sia fundamento
analogia al la principoj de Interlingua, estis anonime publikigita en la

j. 191.1 de la akademiano Ferranti, sub la nomo «Simpke> 5
.

La cefa.j distinga.joj de tin ei sistemo estas simptigita ortografio,

iuloke sanganta la latinajn formojn de la internaciaj vortoj, kaj sim-
pligita'gramatiko, laun la autoro en certa grado ne'votes nei. Ferran-
t i konsideras sian proiekton nur kiel ioman tributon por la afero de la

ellaboro de universala lingvo. Por tiu celo la tuta eldonkvanto de la ler-

nolibro de tiu ci lingvo estis senpage disvastigita inter la person oj, sin

interesantaj pri la fako. Memstaran propagandon de sia sistemo la au-
toro' ne intends fari kaj fakte ne faris.

Provon provizi la vortaran materialon de Interlingua per pli pre-

ciza.j graniatikaj formoj I'aris en la j. !912 •). B e r n h a u p t ei

Beiruth.
' eks-volapiikisto 6

.

En la j. 1912 ce la gazeto «Revista Universale* eldonata en Ventimig- ]

lia (Italio), organizigis la Unio por la latino internacia — <sUnione pro
Latino Internationale* — pli poste en la j. 1913 rtovnomita ^Unione pro

Interlinsrua*.

D-ro Erusfs ( il> H;>

Ferranti (1911)

J. Bernhsmpt (10.12)

Uuio por ht Latino
inicniacia.

1 —L»

en 1

• Anf zuv Spraeheinheit! Lelubueli <ler lVrfektspraeh<:->, Linz,

Linz. 1911—13, n-oj

1 Alois Hartl.

1910
(
47

).
2

« Folio*, Zeitsehrift fiir allgi-meme Sprachkenntnisse,

4(47
).

'

Dr. Aloiso Hartl, «Interlingua, Manuale ad usu de drone natione», Linz, 1922 (
47

).

Dr. Ernst, .'La. novi litine debet esse la future lingua internationalism. War-'
] -'11 . De la sania: «De li Cunstruende interlingua-- (

I7
).

«Simplo». Contributo al studios dil internatione Lingo. Roma, 1911 C 7
).

Vidu la artikolon: «Gramatica de interlingua. Ein Projekt von Josef T3ernhaupt»
gazeto «Folio», Linz, n-o 10, 6. VI. .1912, pg. 71 7S.

7i



Akademio dum hi

nioiuImilKo

Interlinj'-ua post la mi-
lito

K. Pompiati (1918)

;!V>. • Martellotta

kniiprh-i

La membrokvanto de tin ci Unio en la j. 19.14 atingis la nombron

50. La nombro de la «akademianoj» en tiu jaro estis eirkau 100.

Ce la Unio por la latino internacia formigis -en la sama j. 1912

sub la gvido de J. leys m a n s — «Lingva komitato», kiu, ne for-

lasante la generalan tendencon de Intcrlingua, enportis kelkajn preci-

zigojn en la strukturon de la lingvo. La novformita lingvo estis nomita

«Interlatino». Oni publikigis en gi kelkajn brosurojn J
- kaj en gi apera-

clis la gazeto «Kevista Universale*.

Dmu la, inondinilito. en la j. 1015, P e a n o publikigis en Torino

trian eklonon de sia plena vortaro. Pur tio li kvaznii fails In, fiiikalkiilnu.

por la agoj de la akademio dum la periodo 1909—1914. La gazeto de la

akademio «Diseussiones» dum la mi lito cesis aperi.

En la j. 1917 la ateroi de la akademio venis al regreso. P o a n o

proponis a'l la autoro de la filozofia sisiemo de universala lingvo, F o r-

ster, eklonanta en Usono mizeraspektan monatan jurnaleton por la-

lingvo «Ro», ke li larigu direktoro cle la «Academia pro Interlingual 2
..

Per tio kvazau plenumigus la plena ciklo de la ekzisto de la akade-

mio: — nenatura, artefarita Volapiik, supernatura Interlingua kaj ree

superartefarita «Ro». :

. Post la milito, en la j. 1920—1921, Pea no provis renovigi la 6c-

sintain laborojn de la akademio. Per specialaj cirkuleroj li faris inter-

ligon kun la restantaj akademianoj. En la j. 1921 Pea no anstatau

la'cesinta aperi gazetn «Discu.ssione.s», komeneis eldonadi ml'orman bui-

tenon. En la j. 1923 rekomencigis la eldonado de gazeto, sed sen la sub-

titolo «Discussiones».

La nombro de la akademianoj suficc rapide atingis la estintan.
.

an-

taumilitan nivelon, kaj ce la j. 1927 ili sin nombris jc pli ol kyar centoj,

sed inter ili trovigis granda proeentajo da osperantistoj, idistoj kaj adep-

. toj de aliaj sistemoj.- •

* Kun la finigo de la mondmilito kaj renovigo de la internaciaj rila-

toj plivigligis ankau la situacio en la tendaro de la partianoj de latino.

Jam en la j. 1918 Karl P o m p i a t i en Wien eldonis sianprojek-

ton de «rTov latin logui» 3
. Tiu ci projekto estis certa regreso kompare

kun la aliaj sistemoj de interlingua kaj posedis grandpnrteapriorian

gramatikon.

Kiel ekzemploj povas servi la vortoderivajoj en tiu ci lingvo: homi—

homo: homo — viro: homa — virion; homoi an homelli — infane;

liomello — knabo; homella — filino; liomelluli — ido; homia — lio-

maro ktp.
) En la j. 1919 !tala'prof. V. . M a r t e 1 1 o 1 1 a eldonis detale pnla-

boritan projekton «Latinulus» 4
. La diferencoj inter tiu ci projekto kaj.

la, aliaj sistemoj de hiterliiiscua sin trovas en kelkaj gramn-ikaj reguloj,

ekz. la finigoj de la, substantivoj estas -s, por la multenombro -e: la nun-

tempo de la verboj i'inigas per -o, la adjektivoj per -a.

Iom siinilaj sangoj en Interlingua, kun kelkaj aldonaj variajoj estis

proponitaj deS c m p r i n i
5

. La ununonibro en lia projekto linigas

per -e, la multenombro per -a
;
la genitive per -s, la nuntempo de la vor-

• ! «Prima Epistola catholica cle Sancto' Johannes Apostolo—-versiono in Inter-

latino*, Ventimiglia, 1913. \ .

2 La gazeto « World Speech*, Marietta. Ohio, 1917, n-o 57.

3 Karl Pompiati, -Die Neue Weltsprache Nov latin logui>, Wien, 191S.

4 V. Martellota, «Latinulus», Bari, 1919.
'

^ '

5 <sAcadeinia pro Interlingual, 1922, n-o 3, pg. 16 (
17

).
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bo] same per -s ktp. En ciu alia, inkluzive la vortara, materialo S e m-

p r i n i akceptas la bazajn formojn cle Interlingua sen sangoj.

. Projekton de «Interlingua Systematic* kun alia,] gramatikaj variajoj j. Rossello-Ordim*

dona? J. Rnssello-O'rdnuis el Palma de Malloroa. Ni koims Ua -»>

kelkajn apartajn artikolojn en tiu ei lingvo, presitajn en la jurnalo «Kos-

moglott» 1
. En la j. .1926 la auto.ro eldonas mallongan gvidilpn por lerno

de tin ci sistemo 2
.

La ideo de Interlingua trovis sian vastigon precipe en la latinidaj W. Jezierski (1924)

landoj, cefe en Italio kaj parte en la regionoj de la katolika suda Gcr-

manio. Kune kun tin fakto estas interese noti, ke prof. W. J e zier s-

k i el Lida (Polio), en la j. 1924, cldonis on Interlingua du numerojn de

iurnalo, dedicita al la problemoj de mondlingvo 3
. En la j, 1925 J e-

:z i e r s k i kpmunikis, ke li maliermas kurson de kosmoglotiko en la

imiversitato dc Poznan. Tamen tin ci anonco ne ricevis inn faktan atcs-

ton. - ":""" .-

Restas al ni nekonatai la iaboroj de van Diemen 4
, kaj Rever- Van Diemen (1921)

c h o n °, mdikitaj de P. bto^an., s
> '

Praktika apliko de Interlingua estis ciam ligita kun grandaj malfa- Fibula (1925)

•cilajoj por ciuj nesciantoj de la latina lingvo. Tio siavice kondukis al

kripligo de la lingvo. Por laueble reguligi, pravigi similajn fenomenojn,

anonima aiitoro F i b u 1 a proponis en sia sistemo de «Latino viventi» 6
-

fari du stupojn: unu — popularan kaj la duaii— literaturan. La uzado

de ei lasta estas ebla nur por personoj kun sufiea prepariteco kaj unua-

vice por latinistoj.

La provo krei du, tieldire «klasajn lingvojn»: lingvon de aristo-

krataro kaj tiun de demokratio, sendube estas tre karakteriza. La pro-

jekto mem de Fibula iujn sangojn en la sistemon de Interlingua

ne enportas.

Pli komplikaj kaj mallacilaj por lernado estas la du novlatinaj A. Lavagiiini

projektoj de la itala magiisto kaj okultisto L a v a g n i n i — «Uni- (1923—1925)

Iingue» (1923) 7 kaj .«Monario» (1925)
8

. Utiligante la elementojn de la. -

latina vortaro, .
L a v a g n i n i treege komplikigas la gramatikon,

enkondukinte ekz. dualon en la konjugacion. E d e W a h 1 estas

tut'e prava dirante, ke per sia projekto L a v a g n i n i sukeesis kom-

plikigi la lingvon en giaj verbaj formoj tiom, kiom ne estis komplikaj

la antikvaj sanskrita, kelta kaj greka lingvoj
9

.

Lavagnini kunigis la propagandon de sia lingvo kun la agado

de la' Roma astrologia instituto kaj kun la okultisma jurnalo «Eklexi».

En la j .1923—1924 oni ec faxis provojn presi la jurnalon en Interlingual10 .

Malsukeesiiite en tin provo, L c, v a, % n i n i dam la j. 1925—1920

cldonis en sia lingvo speeialan folion 11
. Li fondis federation por sia

lingvo <<Uniiinguaf Federation!)). Frapas la okulojn komerca subgrundo

.' * «Kosmoglott>>, Reval, 1922, no] 3—4, pg. 2—4 (
47

). ,:
'

•
2 ,L Rosello Ordines, «Lingua international intelligibil sine studio ad prima

visu», Raima de Mallorca (
47

). .

'.
.

'
'

;

3 «Eevista Universale* — periodieo bimestrale scientifico litterare Internationale

e impartiale, Lida, 1924 (
47

). . „ , A. , ,. QOi
4 J~ van Diemen, «Nove latina-systeem eener int., volkstaal» (iNcaerl), lJ^i.

5 Leopold Reverdion, -.Latin Simplifies Neiu-hakd, 1025.

G Fibula, «Latino viventi», Torino, 1925 (
47

).
, TT .,. • «.

.

'"- 7 A. Lavagnini, «Corso pro Corrispondenza-d'interlmgue od Unilmgue msette

lezioni», Roma° 1923
(
47

).

X

_ . v , , ,
. •

' 8 Aldo Lavagnini, «Interlexico-monario itahano-francais-english-deutscto, Koma,

1926 f
47

)

.
9^ La Jurnalo «Kosmoglott», Reval, 1925, n-oj 3—4, pg 16—17 (* 7

).

10 «Eklexi»-^-Revista universal de synthesi vital, 1923, vol. 11., n-o 1^ >
" <Monario>, Roma, 1925—1926 (

47
),



• de tiu ci organizajo, kiu donis blufajn titolojn: «membroj subtenantoj»,,

«meritaj membroj» ktp., kaj la diplomoj por tiuj titoloj, kiuj estis do-

nataj por konforma pago de 10 000 kaj pli da dolaroj.

Interlin^ua dam la jaroj Per tio ni finas la observon de la teoria evoluo de la novlatinaj prc-
1925—30 jektoj., kondukinta al preskau unuforma universala lingvo sur la bazo

de la modernigita latina lingvo.

Funclamenta verko, kiu re-

^,^xX^">^>^, sumas la rezultojn de tin ci

^^'^^^^m^^^J^.>^ laboro, estas libro de usona scien-

,
SfSS^^fSfe.. -. «-ul6 Roland G. Kent 1

,

/' :f"""
Vi

^'->-\ \ pnMikigini.i gin por defendi la.

/ £ ~

x'-\;~$. .

"

'• g<'!i-"r.-il.'in ••xlopi.on de l;t nmdcr-

/ 'Y-.- - '

'-\\
'

J i igita latina lingvo, kiel liiigvr-

/ >
*" '

;
'"

"'

;' I por la' internaciaj kulturaj ri-

. i latoj.

\
*

>
.*

. Interlingua guis kai dauris

V ' ^^R^^^w 'iCi^'l^C^ 8'm cei'tan atenton en .Italic

, IKSs-'U- \ "

j u-ti.''
Klarigebla tio estas per la prok-

X-H^ \^'i'?l &%£-',. 7' simeeo de Interligua-formoi alia

'•^^^y^fi^-^^^S^^ ita^a lingvo. Krome la altgrade

^^%l?"-r-"S|!S^^^ kreskinta en Italio,. post la 1922'

^^^L-^ijJIP^^ j., nacia sovinismo kaj ital-ro-

mana patriotismo nature donis
A. Lavagnini bonan grimdon, por ke Interlin-

gua estu konsiderata en Italic,

.. kiel nacia inventajo kaj kiel tia' simpatie subtenata. Tiu subteno tameir.

montrigis nur inter la klerularo kaj la lingvo-projektantoj, neniel

koncernante pli vastajn amasojn.
* Ankaii ce la plua agitado de Interlingua ni devas konstati aperon.

de diversaj proponoj pri lingvaj aldonoj, sangoj kaj korektoj, kiuj estas.

farataj de diversaj nelacigeblaj lingvoprojektistoj, Ordinare tin
j
pro-

ponoj kaj projektoj jam ne estas publikigataj libroforme, sed estas

presataj en la oficiala -organo de la .Akademio. Estonte ni jam ne cilos.

ci-tiujn- esence bagatelajn proponojn. kiuj fakte neniom influas ! k-

formon kaj la enhavon de Interlingua 2
. Post la j. 1927 Peano cesigis-

eldonadon.de aparta organo de la Akademio kaj tiu organo kunfandigis-

.

kun nova revuo «Scliola et Vita», eldonata de la membro de la Akade-
mio ISF. Mastropaolo en Milano. Tiu nova revuo respegulas kan-ikf.inviii.

; por Interlingua tendencon— esti praktike, internaciacele uzata en fakoj.

kiuj interesas plcjgrade la akademianojn: «Schola «s|; Vita* koniomie
al sia nomo celas pritrakti, apud'la problemoj generalaj spm'alo la pro-

blemojn de moderna pedagogic
1

v
Aldone ni devas noti ioman nombron de interlingve verkilaj raporloj,

referatoj ktp., traktantaj pri specialaj sciencaj temoj, kiuj cslis divers-

tempe publikigitaj de diversaj aiituroj. Inter la aiHoroj de tiuj iv{V>-

ratoj ni citu, ekster.G. Peano, specific la dnvkloron do la Krakov;)

observatofio Banachiewich, >kiu publikigis diim la j. 1 92H- - ;)0 plurajn

artikolojn astronomiajn en la, de li eldonata, revuo <<Aeta Astronomical.
Same interlingvaj arlikoloj api'radis <mi «\Viadomosci .Ma1ematyczni>>.

revuo eldonata en Varsovio kaj en pluraj fakrevuoj iialaj. "

1 Prof. Roland G. Kent, « Latin as the international auxiliary Language), Pen-
sylvania, P)^2.

2 Ni nur citu ankorau P. Lundstrorn — la iaman autoron de <>Pa.n-Arisli;>, kiu
ankaii aligis al Interlingua kaj eksponis siajn refornikonsiderojn pri <«Neolatino, vet

latino simpliiieata-'. Vitlu *Sekola et 'Vitav,' Jul. 1928. p. 175—180
(
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Interlingua en relative lnalnuilta grade, .sed estas uzata de eerta EVs-sjH'ktivoj ue Itito.r-

kolektivo por siaj bezonoj. Certe tiu kolektivo estas malmultnombra. lingua

Peano mem konsideris Interlinguan 6iam kiel lingvon
.
de kleruloj kaj

de sciencistoj. Por simpla popolano, ne konanta la latinan aii italan

lingvon, Interlingua estas ne multe pli facila ol Volapiik. Sed tamen

grupo da kleruloj, seienculoj, matematikistoj ktp. interkonsentite ,

ekuzis Interlinguan ce siaj internaciaj rilatoj. En tio trovigis unu kafizo

de gia dauranta apliko kaj ekzisto. Estis ankorau la alia kaiizo de tiu

apliko: Interlingua okupis en formoj de sia ekzistado pli altan stupon

ol la antauirintaj gin sistemoj, pri kiuj ni traktis gis nun. Volapiik,

la unua plene ellaborita lingvo-sistemo, en bonsanea tempo ap'erinta,

estis tro ligita kun la personeco do sia inventinto, tro ;dependis de

tiu personeco. Volapiik, kiel ni jam montris, kvazau reprezentis en la

domeno de la artefaritaj lingvoj la tradition de absolutismo,' fremda

por la burga demokrata epoko. Volapiik ne posedis eblon libere evolui.

Aliaj iingvo-sistemoj — cu. ne estis gisfunde ellaboritaj, cu ne estis

en suiica grado propaganditaj, sed ciuj ili celis aii okupi la saman pozi-

cion kiel Volapiik, estrita de gia inventinto, aii celis, ke la lingvo-

evoluo estu fiksata per iu grupo da aiitoritatuloj
,
per iu Akademio.

La lingvo, plej sendependa, plej sengena, plej demokratieca el ciuj

teknikaj iloj en la uzo de ciu aparta persono — neniel povas esti estrata

—

cu de individuo, cu de iu institucio.
•

Tial tiuj lingvo-projektoj, suferis fiaskon kaj lakte atingis nenian gra-

don da vere reala apliko. Iliaj aiitoroj kaj malgrandaj grupetoj da prc-

vizore-simpatiantoj ja ne povis esti konsiderataj.

Aliel statis la aferoj ce Interlingua. Konforme al siaj principoj kaj

al la rohdoj intelektaj, la lingvon aplikontaj, — la iniciatinto de In-

terlingua — Peano, limigante, certagrade elekteblon de la vortara ma-
terialo per la latina lingvo, opiniis samtempe superl'lua kaj malutila

iun pluan teorian reglamentigon de la lingvoiormoj. Tial cirkaii Inter-

lingua povis grupigi homoj kun diversaj specialaj ideoj, kondiee, ke

ili havu unu komunan ideon pri ila preiereeo de la latina lingvo. Tial

Interlingua evidentigas la. tendencon pliricigi kaj evolui lau natura

maniero, sen iuj specialaj akademiaj decidoj, dum' la praktika aplika-

do, sekvante la saman vojon, kiel la aliaj naturaj naciaj lingvoj
(
14

).

Tiu dua kaiizo, pro kiu gis nun daiiras persisti kaj ekzisti Interlinr

gua, eble permesus al gi atingi ec pli altan gradon de evoluo, se iom
alia lingvo-materialo estus prenita por gia kreo. La klasika latino,

la modernigitaj-ekskluzive aii preskaii ekskluzive-latinidaj lingvo-lormoj'
t

-.

-

ne estas tiu lingvo-materialo, kiu estussfaeile adoptebla al la bezonoj,,

al la povoj de la vastaj amasoj. Interlingua. restas lingvo de kleruloj,

klasikuloj kaj sciencistoj.. 'Gi ne estas kaj ne havas sancon esti lingvo

vastamasa. Tiun econ de la. lingvo, destinita por kleruloj kaj ne por la

vasta demokrata uzado, ankorau plifortigas la i'akt.o, ke lau sia, slruk-

turo—Interlingua decide rompas kun la agluthia tradicio, antau gi jam
liksiginfa. eu la lingvoj arlofarilaj. Austal.au 1iu prhicipo aglulitia

Interlingua akcepta-* por si karakternn Heksian. pennesaniaii sancon

kaj modifon de la vort-elementoj ce ilia kungluigo.

Tial la finan solvon de.la'internaci-lingva problemo, ekstor hi kadroj.

de izolitaj klasikuloj kaj sciencistoj, — ni deyas serci ie.aliloko kaj

ne ce Interlingua— la sistemo de la estinta Volapiika Akademio, ,ne ce

la sistemo kun europ-fleksia karaktero, ne ce la sistemo, kiu provas -

konstrui sian. estonton ne sur la bezono — kaj'apliko-povoj de la vajtaj"

popolamasoj, sed sur lane fiksa socia bazo de, apartigita de la popo-

lamasoj. supora lavolo de klcrularo.
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XII

ESPERANTO. LA DELEGITARO POR' AKCEPTO DE INTER-

N4CIA HELPA LINGVO! IDO KAJ SEKVINTAJ REFORMAJ
PROJEKTOJ (1900-1930)

Por ke la lingvo estu intemacia ne suficas nur nomi

gin tia.

(Dcvizo snr la 1-a lcmolibro de «D-ro Esperanto*

^•-.V"\- .'.'.•- '" "''- '-.

-.
'.

^ *

:

-..-' .' 1887)-
;

.. ...

* * * t. * La afitnT-o do Esneranto d-ro L. L. Zamcnhoi naskigis en
La deren© de Esperanto •«-«*.. amino ut, jLt,}jt-id,iii,u u iu ^. .- . f

5
.

,

Bialystok, en la j. 1859, en pol-liebrea iamilio. Lia patro estis mstimsto

do. frcmdnj bngvoj. Pri h, devono do sia. lingvo li rakontas en sia lotoro

al N. B'orov'ko, kiun ni ci tie. mallonge citos 1
.

Kiam guste venis en lian kapon la penso pri internacia lingvo, li

ne memoras. Liaj plej irutempaj rememoroj prezentas lin vivanta kun

tiu ci ideo kaj por gi. La cirkon-

WS^^^^^^^S^^^^^^ stancoj de lia infaneeo tre akeelis :

^^^^S^k^^^^^^^^^ft - la formigon de tiu 6i idea. "Lia na-

'

' •
: '^^Sfi9^^S^tK^0^A skiga tirbo. estas enlogata de ,kvar

[
' '

.

•

|
popoloj, kun kvar diversaj lingvoj:

1 rasa, pola, germana kaj hebrea.

I Ciuj popoloj vivis en konstanta re-

| ciproka malamo. Kiel ekstera for-

I mo de tiu ci malamo estis batalo

| por sia gepatra lingvo kaj koutran

I „ la lingvo de la najbaroj.

•

' •''

Jam estante knabo, li deeidis, ke

tiu ci situaeio povus esti forigebla
'"'.'

-
'

• '.. ^^^iHKBKHsf9iSBK^ per faeo de iuneutrala^ngVAkon-
'

. " struita ne- el la lingvoj vivanf-ij,
1

. -, *
\ uaeiaj. Antaii eio lia penso iiksigis

.-'.'
,

;-.•'"
V*'- .

'
\ ' al la revivigjfde in el la mortintaj

&• =''-,
. "

'"' t^
:i

^l^fi§S$S|5¥SlSiS lingvoj; sed. baldaii li forlasis .tiun

?a - "'
• r'C^^^^M^feS^^tlSfeJIl revon kaj entrepreriis

.

konstruadon

;

-}
''*

' - / , '
.
^^^^^^^^m^Smm de artefarita lingvo.

D-ro .L. L. Zameuhof Estante en gimnaziokaj lernan-

te la lingvojn, li.konvinkigis, lav

komplikeco de la gnunatikoj do lingvoj naturaj estas peza kaj ne bezona

Li do komencis prilabori grainatikon simpligitan.
.

1
-. Lingvo luteniacia>, Uppsala, 1S9G, n-oj 6-7

(
47

).
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Estis bezona ankaii vortaro. La grandiozeco de la afero fortimigis
lin gis la tempo, kiam li komprenis, ke pere de afiksoj oni.povas form!
el la vorto-radiko multajn aliajn derivitajn vortojn kaj tio tro facilio-as
lalaborondelamemo.ro. n

Kio koncernas la konsiston
. de la radikoj mem, Z a m e n h o f

unuatempe pensis ke li povus fari ilin kiel'eble plej malloiigajV do cl-
pensi apriorie. Li ec komencis fari listojn da sinsekvai literal kombi-
najoj, kiel tion faris jam en la j. 1788 D e E i a. Sed baldau li forjetis
ci turn penson, nmarkinte, ke la artefaritaj radikoj estas tre rnalfacile
enmemongeblaj. Li rimarkis, ke en la modernaj lingvoj ckzistas mu'ltai
vortoj internacie uzataj. Ilin li prenis por la bazo de sia vortaro.

Tiamaniere jam en la j. 1878, estante en la lasta klaso de la Bialv-
stoka gimnazio, Z a m e n h o I finis la provizoran prilaboron de sia
projekto «Lmgwe Universale. Kelkaj liaj samlernejaj kamaradoj ec
lermsci turn lingvon, sed pos.t la eliro el la gimnazio", ili kompreneblc
iorlasis tiun entreprenon.

Studante en la imiversitato, Zamenhof dum sep jaroj gis
la

j 1885 reprilaboris sian lingvon. Tio estis la plej malfacila periodo
de Jia vivo. Timantc esti mokita au rekonita kiel frenezulo, li parolis
al neniu pn siaj laboroj, kaj en kasiteco, en soleco, li daure tradukis
verkis, pensis kaj ekzercis en sia lingvo.

Fine li eltrovis rimedon fari sian lingvon ntila ec al tiuj. kiuj gin
ne koms, konstrumte la vortojn el sendependaj kaj nesangeblaj elemen-
ts, tiel ke la tuta gramatiko. eniris en la vortaron, kaj farigis ebleana-
Jizi iimtekston de la nova lingvo per helpo de sola vortaro.

Fine, en la j. 1887 liaj lernolibroj aperis en la mondo sub la titolo
«lnternacia lingvo de d-ro -Esperanto*.

sup^io
]

no

a

i)

et
° ^ ESPerant

°
k°nSiStaS d ^ HtCr0J (m tiGS n°mbr° 6 kUn La ^amaiiko deE*,,*-

^ & ""
. ; ranto

^Ekzistas en la lingvo severa regulo: al ciu litero kunrespondas unu
diimita sono, al cm sono — difinita litero.

La alfabeto estas" kunmetita tiel, ke ciuj sonoj estas klare . diferen- '

eaj kaj tute facile elparoleblaj.

La ellernado de la gramatiko kaj vortaro okazas tro rapide, kompare
kirn la lernado de vivantaj naciaj lingvoj.

La tuta gramatiko konsistas el 16 mallongaj reguloj, kiuin oni povas
ellerm en duonhoro.

.

La gramatiko liavas neniiijn esceptojn.
'

La akcento estas metata ciam sur la antaulastan silabon.
La partoj de 1' parolo diferencigas per finafa vokalo:la substantivo

timgas per. -o, adjektivoj per -a, adverboj per -e,. verboi en infinitivo
per -l. ... .

. • Lm la severe unuforma sistemo ciuj partoj de l'parolo povas esti
logike transformitaj je aliaj, se la senco de la radiko tion permesas
La iormoj, de .deklmacioj, konjugacioj kaj de aliaj vortvariigoi estas.
konstanta], minimumaj, sed tute suficaj K-

"

La deklinacio estas efektivigata per prepozicioj por la genitivo kai
dativo kaj per aldono de la finajo -n por la akuzativo.

La multenombro estas iormebla per aldoho
v
de finajo -j.

lrri l^9^tlT° r^iM P
-

J 0l ff Ver
-

bajn fini^n
'
ka

J Esperanto nur 12

"

en estinta tern o

komPllkaln verboformojiv kiel gerundio de la pasiva'modo,

12 Historio de mondolingvo ',....
, __._

.-.k ,->-'.. 'I 1

.'. - -
' -i
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Ekzemple:

U.nunombro lultenombro
N. bona patro' N. bona,]" ' .patroj

G. do bona patro G. de bonaj patroj

I), al bona patro D. al bonaj patroj

A. bonan patron A. bonajn patrojn

La verboj en la konjugacio sangigas nur lau la tempo] . La tempo

estanta finigas per -as, pasinta per -is, estonta per -os. La sama sim-

pleco de la iormoj estas" rimarkebla rilate la numeralojn kaj aliajn pa-

rolpartojn.

la vortaro -de Esperanto La Universala vortaro de Esperanto 1 entenas entute 2600 radikojn

kaj tiu ci kvanto estas tute sufica por formado de 50—60 miloj da deri-

vitaj vortoj.

Generale la vortaro de Esperanto, bczona por la praktika utiligo

de la lingvo, ne superas 4r—5 milojn da vortoj.

En kelkaj lancloj oni faris ekzamenojn en specialaj. komisionoj (in-

teralie en la j. 1913, sub gvido de T ristan Bernard), en kiuj

'

la antaue elektita teksto estis tradukata en plurajn lir.gvojn, kaj m
ties nombro ankau en Esperanton kaj poste estis retradukata de aliaj

tradukantoj, ne.konantaj la originalan tekston. en la lingvon de la

originalo.

Per tiaj eksperimentoj oni konstatis, ke rilate la fleksebleeon, diver-

secon de la riuancoji gustecon de la traduko, Esperanta vortar-trezoro,

sendube estas pli supera kompare kim la naciaj lingvoj.

La vortoj internaeiaj, komunaj al eiuj lingvoj, kick, atomo, aksiomo,

barko, cirkulero, telegramo, telefono, tualeto, vagono — forrnas la

vortaran bazon de la lingvo. Nur en la okazoj, kiam ne trovigas konvena

internacia .termirio, 'Zamenhof prenis la vortojn ne internaciajn,

sed komunajn al la pli grahda kvanto de la lingvoj. Al tiuj vortoj apar-

tenas: marmoro, floro, anonco, emajlo, blinda, trotuaro, meblo k. a.

Nur relative malgrandan nombron da vortoj Zamenhof prenis

senpere el la lingvo latina.

Ankoraii pli malgranda nombro da vortoj estis akceptita kun iom-

grada arbitro.

Generale en Esperanto preskaii 40—60% da vortoj estas
_
kompre-

neblaj por ciu ruso, sen lcrnado. Koneerne. la popolojn latiniclajn tiu

61 procentajo altigas kaj atingas 80%.
Por derivado de la vortoj oni uzas afiksojn, en iu grado similaj_ al

tiuj en la naciaj lingvoj, ekzemple: -in- estas sufikso, difinanta la yiri-

nan genron: viro, virino; patro, patrino; bovo, bovino. Id— signi-

fas denaska posteulo: bovido, kokido. Ar — kolekto, grupigo de io:

vorto, vortaro; vagono, vagonaro; arbo, arbaro; homo, homaro. 1st —
signifas profesion au konstantan, daman okupon: boto, botisto; lingvo,

lingyisto, ktp.

La vasta elnzo de la derivigaj partetoj kondukas al tio, ke, apartaj

internacie-konataj terminoj estas anstataiiataj per terminoj deriv'itaj,

inteniacie ne konatajfekz. vortaro, anstataii leksikono); sed M la vid-

punkto de la demokratieco de la lingvo, facileco de gia lerno por la

amasoj, la simila konstrao de la universala lingvo trovas por si certan

justigon. Unu el la reguloj de la Esperanta granmtiko 2 tekstas: «La

1 D-ro L. L. Zamenhof, «Fundamento de Esperanto», eldono kvinlingva, 6. eldono,

Paris, 1925 (
47

). /
.

'
A on .. . _ .

•

v

'2 D-ro Esperanto, «Me]dunarodnij jazik», Varsava, 1887, pg. d0—40, la /-a ge-

nerala regulo (
47

).
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iiel nomataj fremdaj vortoj, t.'e. tiuj, kiujn la plimulto de la lingvoj

,

prenis el unu i'remda fonto, estas uzataj en la lingvo internacia sen sango,

ricevante nur la ortografion de tiu ci lingvo; sod' ce diversaj vortoj de

mm radiko estas pli bone nzi sensange nur la fundarnentan vorton kaj

la ceterajn fomii el tin ci lasta lafi la reguloj de la lingvo internacia».

Eezulte de tin ci regulo en Esperanto estas renkonteblaj la vortoj

Mel r e d" a k t o r o (vorto internacia) kaj paralele al gi r e d a k-

t a n t o (derivajo de la radiko: redakti). Praktike la paralela uzado
de tiuj vortoj neniel nialhelpas. La eksperimento de la paralela uzado
•devas montri, kiu el la vojoj estas pli bona, cu la konservado de

Nla ko-
nataj (kvankam malkonformaj al la gramatiko) internacia] formoj,

.au la uzado de la formoj malpli internacia]",' sed regule, konforme al la

gramatiko, derivitaj. . .

Esperanto posedas esence la solan severe sekvatan regulon de la Labazaj ecoj
sintakso: konstrui la derivatajn vortojn kaj ankau la frazojn, kun ties

kombinoj, tiel, ke eio estu klara, logika, kaj komprenebla: alivorte,

ciu vorto kaj ciu frazo devas esprimi ciam tiun sencon, kiu estas propra
al la sencoj de iliaj apartaj eroj.

En Esperanto komprencble ne povas esti transdoneblaj Lauvorte

la idiotismoj de la naturaj lingvoj, samkiel ili ne povas esti transdoneb-

laj, pere de la lauvorta traduko, en iun nacian lingvon.

Por ekzemplo ni donas jenan tekston en Esperanto:

«La estonta kulturo, por kiu batalas la proletaro, vere aspiras kaj

realigos la ideon de la helpa lingvo internacia.»

Generale Esperanto kontentigas la jenajn bazajn premisojn -neprajn

por la jiacila ilo de la internacia interkomprenigo.

1. Gi estas rica, vastampleksa kaj enhavas en si elementojn, ne nur
donantajn esprimon al. diversaj. ideoj kaj konceptoj, sed ankau garantian-

tajn la^eblecon de plua ricigo kaj evoluo.

2. Gi estas tre logika kaj ne hayas idiotismojn kaj dialekta'jn espri-

mojn, jroprajn al la lingvoj naciaj.

3. Gi. estas facile lernebla, t. e. samtempe kun la posedo de la unua
premiso, gi- posedas ankau:

a) esence aglutinan karakteron, kiam atribuo de tiu au alia afikso

-al la vortradiko ne sangas la formon de la vortradiko kaj kiam ankaii

la unuigo de du radikoj en unu vorton ne sangas ilinl

b) simplan gramatikon, senesceptan kaj senidiotisman;

c) bazan vortaron, facile akireblan kaj kompreneblan, konstruitan

tiamaniere, ke, konforme al la ekzemploj de la naciaj lingvoj, oni povu
per afiksoj kunmeti elaspecajn necesajn vortformigojn kaj derivajojn.

4) Gi, same kiel Volapiik, esence kohcentrigis en si elementojn
-de la antaua projektado de sekret-lingvoj, kodoj de pazigrafio, univer-

sala alfabeto kaj pazilalio. Ciujn problemojn, ligitajn kun simila

projektado gi sol vis trite kontentige por la praktiko. Sed male al Vola-

piik, individue-utopia projekto, Esperanto estis prezentita al la mondo
pli kiel kodo, ol kiel jam fiiipreta lingvo. Z a m e n h o f speciale

akeehtis en sia unua lernolibro, ke tiun sistemon oni povas uzi tute

sendepende de la nombro de la personoj gin konantaj. Zame.nh.oi
genie antaiividis, ke nur la plua praktika uzado de lia sistemo povos
fori el gi wrun lingvon. Nek antau Z a m e n li o f , nek post, li — iu

alia projektanto scipovis prezenti sian plenformitan lingvon— kiel

kodon, eventuale, pro socia uzado kaj ce plua libera evoluo farigon-

tan—vera lingvo. Bonsukcese la projekto de Z a m e n h o'f estis la

malplej utopiista inter la aliaj, el kiuj ciu pretendis tuj de.T komeiico
la saman trakton, kiel la naturaj naciaj lingvoj.

12* '
-
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- - •* '„«,„» Tiui ecoi clonis al la lingvo cblon trovi tuj 6e sia aporo kelkajn ami-
La u™l

r
P£01 ue espo-^^^ -

am kaî li? kontcntige uzi la lingvon por kore8pon.

dado kai ce internaciaj rilatoj.
_ .

Sod kicl kaj kiamanierc esperanto sukcesis supen multnombroii:

da similaj, ankau aposterioriaj kaj relative ankau bonaj, lmgvo-pro-

iektoi? ,. . „ . o , ,

Por tion kompreni ni notu ankorau phajn favorajn iaktorojn por

plua disvastigo de esperanto (
42

):
.

1) Zamenhof, estante mem produkto de politike kaj nacie premita

reo-iono de la rusa Polio, kvazau koncentris en sia menso la tutan ener-

o-imi kai persiston, pri kin nur povis revi la minoritata loganto de la-

iama rusa imperio. Tiun energion li uzis por efektivigisian lau li tre

gravan — socian laboron, cclantan cgalccigon de la nacioj. Im energia

kai orsisto kailzis, ke Zamenhof, ne lacigante, fordoms dum jaroi

si an ff-mpon kaj monon por propagandi la novan lingvon kaj gin disko-

nigi. Tion li faris ec dum la lcrizaj momentoj, kiam la movado sajne-

malkrcskis kaj kiam al gi sajne minacis pereo.

2) Ce Zamenhof estis en intima kimvivado certa

ideaiismo kun altgrada praktikismo rilate al la pena-

doj efcktivigi sian~ revon. Tial tre lerte kaj antauvi-

derae li arangis la propagandadon de Esperanto,
_
eldo-

nante la lernolibrojn samtempe en ciujplej gravaj euro-

paj lingvoj kaj malavare dissendante ilin tra la tuta

terglobo.
Insigno do ™ Esperant0 a.peris en Rusio—lando ideologie tre fa-
Jispeianto ^^ ^ ^ propagando de csperantismo (

41
), en lando

gis tiutempe neniagrade tusita de la generala mondlingva propagando,

kaj ankau en relative malgranda grado tusita de la propagando de Vola-

piik lde propagando de Volapiik estis krom tio oi'te genata. Por Espe-

ranto en Rusio, almenafi dum la unuaj 7 jaroj, tiaj genoj neekzistis.

Rezulte, dum nuraj 2 jaroj post apero de la unua libro, en Kusm jam

estis varbitaj 1000 esperantistoj — nombro sufica por ke la lmgvo mte-

rnacia ekgermu. ' .».„.
4) La momento, kiam aperis Esperanto kaj kiam gi komencis tangi

konata en la mondo, kiel plene uzebla lingvo internacia, — tm momenta

koincidis kun la periodo, kiam en Volapiik-movado okazis plej gravaj;

bataloi kiam plej akre kreskis la opozicio kontrau la lingva autokrateco

deSchleyer. Zamenhof, male al Schleyer, deklans,

ke la internacia lingvo estas nenies proprajo, kaj li mem rifuzis cmjn

raitoin de la lingvo-autoro. Aldone Zamenhof en tm kriza por

Volapiik periodo plej klare kontraumetis al la arbitreco de la \ olapuk-

konstruo principon de eltrovo de la internaci-lingvaj elementoj el la

elementoj de la moderna europa lingvaro. Pro tmj du kauzoj certa

nombro da opoziciantaj kaj malkontentaj volapiikistoj, speciale ekster-

rusiaj kaj cefe en Germanio, pleje sentanta premon de S c h 1 e y e r —
venis tuj de rkomenco al Esperanto kaj kvazau arangis mn iizikan

ligon inter la vast-kreskinta Volapiik-movado kaj la nova movado

esperantista. - •

Sen ci-ciuj premisoj estas tre dube, cu la lmgvo Esperanto sukcesus-

apud la aliaj konkurantaj sistemoj. ,

,

'

, Kai tamen en la unua tempo la disvastigo de Esperanto estis tie

rXe-to^l: nu^rW* impost^ jarcj ^-,ff^~d^pS
25 gazetojn, kaj Esperanto post 11 jaroj, en la ]. 1898, posedis apenau

2 gazetojn: unu en Uppsala (Svedio) — «Lingvo Internacia*, km estis

anstatauinta la fermitan pro persekuto de la rusa registaro «La Espe-



Tantisto!i» 1
, kaj alian en Francio, sub redaktado de L. d e Beau-

Iron t
2

.

Multaj kialoj kompronigas ci thin makapideeon do la jlisva.stigo:

1) Eiitute nur relative no granda—se ec socio la plej konscia—-parto

da volapiikistoj aligis al Esperanto.

2) S c h 1 o y e r dauris persist! kaj ankoraii konservis apud si ioman

nombron da volapiikistoj.

8) Parto da volapiikistoj, rompinte kun. S c h I e y e r, esperis

,sukceson de la laborado de la Volapuk-Akadcmio.

4) Post fiasko de Volapiik daure aperadis novaj projektoj de la

lingvo Jnternacia.

5). Ci-cio subi'osis cc la vasta publiko fidon al la ideo de la lingvo

Internacia.

6) La autoro kaj la plej bonaj "esperantistoj de la imua periodo lo-

gis en Knsio, kie pro kondicoj propraj al tin. lando, estis trc malfacile

daure partopreni kaj .despli aktive gvidi la internaci-skalan movadon.'

Pro tin lasta kaiizo en la unuaj jaroj de la XX jarcento, kiam en

Francio la esperantismo jam bone bazigis, komencigis la translokigo

do la centro de la esperantista movado al Francio. En Parizo kaj kelkaj

ainiversitataj urboj de Francio multaj scienculoj kaj profesoroj adepti-

:gis al la esperantista movado kaj per siaj aiitoritatoj levis la sanceli-

gintan prestigon de la ideo de internacia lingvo, akcelante ties disva- -

stigon.
l

.

De la j. 1905 la esperanta movado. eniras en la rondon de la generale

:konataj mondaj movadoj. Ciujare estas arangataj tutmondaj kongresoj

de esperantistoj kun nombro da partoprenantoj ofte superanta milon

da personoj. Preskau en ciu lando oni komencas kunvoki ankaii la na-

ciajn kongresojn de esperantistoj. Komencas aperi specialai gazetoj.

Aplikon de Esperanto rekornendas kelkaj tutmondaj kongresoj kaj

konferencoj. La internacia lingvo komencas penetri en la religiajn,

politikajn kaj internaciajn organizajojn. La nombro do la. esperanta
j

societoj en du-tri jaroj subite rapide kreskas. En la j. 1902 estis 38 socie-

toj kaj 12 gazetoj, en la j. 1907—892 societoj kaj 64 gazetoj. La esper-

antistoj komencas formi organizajojn de profesiaj kaj specialaj tip oj

.

Lemolibroj de Esperanto jam trovigas en la lingvoj de preskau ciuj

kulturaj popoloj de Europo kaj Azio. En sia internacia organizo la espe-

rantistoj starigas konstantajn internaciajn instituciojn: Lingvan Komi-

taton (kin en la j. 1908 elektis sian Akademion). Konstantan Komitaton

de Kongresoj, Centran Esperanto-oficejon en Parizo k. a. Aspektis,

"ke Esperanto jam triumfas decidan venkon sur la kampo de la batalo

por la ideo de la universala lielpa lingvo (
42

). ..

Speciale gravis la fakto, ke Esperanto evoluis tutlibere, simile al

la naciaj lingvoj, ne genate de iu ajn persono au institucio. Tiu fakto

adaptigis la lingvon al la demokratiaj, esence vast-amasaj , tendencoj

de la epoko, faris la lingvon akceptebla por tiuj vastamasoj. Tiurilate

en la movado esperantista kaj en gia iniciatinto montrigis multe pli .

da socia prudento ol ce la kreintoj de Idiom-Neutral.

' En la j. 1900, dura la tutmonda ekspozicio en Parizo, estis organizita La delcgitaro por I:i

la delegitaro—konferenco de delegitoj por akcepto de internacia helpa akeepto'de intern:icia

lingvo. La laboro de la . delegitaro konsistis el varbado, por siaj ideoj, lingvo

1 Du trionoj de la abonantoj de «La Esperantisto» estis rusoj.La alian trionon

donis germanoj kaj svedoj. Tial la malpermeso de abono por tiu ci gazeto en Rusio

'kondukis al gia ceso.
""

.

2 «L'Esp<3rantiste», organe propagateur de la langue internationale Esperanto,

1898—1907 (
47

).

1 i



SakoBSisto de la dele-

SiVrf .gitaro

inter la scienculoj kai profesoroj tra la tuta mondo, ka;j diversa] scien-

caj ka] kulturaj organizajoj. En la lingvoj franca gerniM^, itala ka|

rusa estis eldonitaj alvokoj (deklaro
3 )

ae la delegitaro. ^>U
j. 1901 gis la j. 1907, aperadis la listoj de persono], aligmta] ai la cttie-

glt

Apartai partoprenintoj ' de tin ci entrepreno: Concur at,

W s t w 1 1 d, H. S c h u c h a r d t k. a. - en a brosuroj kaj
H

artikoloj, dedicitaj al la problemo de

,
internacia lingvo kaj en raportoj al di-

""
'

:

. versaj sciencaj ihstitucio] kaj konferen-

\ .
.- - .

=
. coj, penis interesigi la publikon pri la-

'

to******-*^
tagkQ

.

ka
-

kboro de la deicgitaro.

L. C o u t u r a t kaj L. L e a n

en la j. 1903 aperigis franclingve kapi-

talan vcrkon, traktantan la liistonon

de la imiversala lingvo (
8
),

#

en kin

estas indikitaj kaj analizitaj eirkaiiGO

projcktoj de'la paroleblaj artefanta]

lingvoj. En la j. 1907 aperis suple-

mento al tiu ci libro (
9
), dedicita al

sistemoi, aperintaj, au fariginta] ko-

nataj post la apero de la unua verko.

La fakta inspiranto kaj gvidanto

de la delegitaro estis gia kasisto,.pro-

v: >;--..<'

,,,..
i

L. Couturat

La prepare
sidoj de la

de la kun-
komisiono

lortoj

gvo internacia. -En la j. 1900 la lin-

gvo Esperanto estis sistemo ankoraii

malforta, malvaste uzata, kvankam la.

unna lau la disvastigo. En la j. 1907 bid jam povis konsideri Espe-

ranton la sola praktika sistemo de lingvo internacia.

Post la rifuzo de la Internacia kongreso de Scienc-akadcmioj -- pio

nekompetenteco - sin enmiksi en !a solvadon de la problemc
,

de hn^v

internacia la delegitaro. lau la propono de C o u t u i a t decictL.

^kTb^ionon° por aprobo de la plej bona sistemo de Imgvo

internacia. , .

La delegitaro konsistis el malgranda nombro da reprezentoto]

de kelkaj grayaj kaj parte ee de mond^ b^«^ <£

grandega nombro da diversa malgrava;
|

societo], la» «' * "
delegitaro dank'al la energio deiu mereate person La a^kate

Borio de la sooictoi estis interesita pri la problemo ka] tial sendis Kiel

fain rem zentSin en la delegitaron personojn kim tuteurpp tatoa-

« noZY Sed a pligrando de aliaj, no tro signib] orgamzajoj.s.n

Se rSterL priVprobleroo, deleginteP«^g^
i»S

noin starisintain la demandon pn la ahgo al la
,

delegitaio, aj P»
eg lorS oensi pri 6io farita. Himulto de similaj soeietoj, antau la

deeida-I de la elekto de internacia lingvo, jam tas havr >W
rilatoin kun la delegitaro. . . i

•'

Io!n analogic fonnigis la cirkonstaiicoj rilate la ^J^^.
kiui alifris al la deklaro de la delegitaro. &om a malg.anaa g upo

daLienSnloj, interesitaj pri la problemo pnfa?fP^-
la alia plimulto da profesoroj kaj akademianoj doms sian subslaiDOi.

por forgesi pri gi jam en la sekvmta tago.
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Tial, kiam en la j. 1907 estis faritaj elektoj de la 16 membroj de la

komisiono de la delegitaro, ilin partoprenis tre evidenta malplimulto

de la delegitoj. En septembro de la j. 1907 en Parizo cstis anoncita kun-

veno de la komisiono por la fina elekto de la plej bona sistemo cle inter-
•

nacia lingvo.

La opinio de la plimulto sin klinis al tio, ke estos elektita Esperanto.

La esperantistoj estis cefa apogo de la delegitaro, apogo morala kaj

materie-financa. La plimulto de 1' scienculoj kaj societoj, subskribintaj

la deklaron, estis varbitaj de ciuloke dissemitaj esperantistoj. C o u-

t u r-a t kaj Lean en sia «Historio de la universala lingvo» dedicis

al Esperanto tre simpatiajn laiid-recenzajn pagojn. La organize formi-

ginta antau tio grupo de la adeptoj de la latinigitaj kaj latinidigitaj

sistemoj, kin opiniis Esperanton maltrafa bastardo de la latin-german-

slava deveno, jam antaue anoncis la delcgitaron—partieea kaj la elektojn

— komedio, kies rezulto estos la antaudeeidita akcepto de Esperanto.

Kaj fakte' la antaiideeideco en la agoj de la' delegitoj sin montris, Laproponoj de Couturat

sed en pli originala formo, ol tion supozis la kruda antausento de la
aj

<
©

novlatinistoj. Gout u rat. kaj L e a u detale analizas en sia

suplementa historio
(
9
) la reforman projekton de d-ro Z a m e n h o f

el' la j. 1894, kiu estis siatempe malakceptita de la plimulto de espe-

rantistoj. La ckkono de tiu ci projekto, kiu sin inklinis al latinigo,

koincidas ce Couturat kun la momento, kiam 11 komencis pensi

pri la eventualaj sangoj kaj korektoj en Esperanto. Lia menso, alku-

timiginta al matematike ekzakta pensado, ne trovis unuformecon en la

reguioj de la Esperanta vortoderivado. La presaj malhelpoj pro la super-

signoj, instigis lin pensi pri la korektoj en la alfabeto de Esperanto.

En la j. 1907, antau la kunveno de la delegitara komisiono en Parizo,

Couturat aperigis brosuron, dedicitan al la kritiko de la vorto-

derivado en Esperanto 1
.

Lau la vidpunkto de la abstrakta logiko, la riprocoj de Coutu-
rat sendube estis bazitaj. Tamen 'Couturat ce tio preterlasis

konstati, ke Esperanto, simile. al la plimulto de lingvoj naturaj, en sia

vortoderivado orientigas ne tiom lau la postuloj de la absoluta logiko,

kiom lau la postuloj de simpleco kaj klareco.

La esperantistoj, praktike uzantaj sian lingvon, ne sentis iujn troajn

genojn kaj maloportunecon en la uzado de siaj, ne ciam logike regulaj,

vortoderivajoj.

En la sama tempo estis publikigita ankau anonimautora projekto

de reformoj en Esperanto, samspirita al. la brosuro de Couturat
kaj inklina al plia latinigo. Tiu ci projekto estis subskribita per pseu-

donimo «I d o» 2
.

La brosuro de Couturat estis dedicita cefe al la kritika analizo

de la Esperanta gramatiko kaj vortoderivado. Sed la anonima autoro

«Ido», konstatante la Esperantan gramatikon pli au malpli k.ontentiga,

sian cefan atenton turnis al la malkontentigaj flank oj de la vortaro.

Li severe jugis kaj kondamnis apartajn vortojn de Esperanto kiuj

povus esti anstatauitaj per la vortoj de pli granda internacieco.

Ekz., anstatau celo— skopo, anstataii 1 e r t a — a 1 e r t a,

anst. eraro — e r o r o ktp. Tiamaniere estis prikritikitaj pli ol

200 vortoj de la vortaro de Esperanto. Krom tio la autoro postuiis fo-.

rigon de la supersignitaj literoj kaj nedevigan uzon de la akuzativo.

1 Eldono en Ido: L. Couturat, «Studyo pri la derivado en la Linguo intemaciona»,

II. edituro, Paris, 1910 (
47

).

•
2 Ido, «Les vrais principes de la langue auxiliaire», 2 edition, Paris, 1909 (

47
).
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koBSisto de
misiono de la elektitoj forestis.
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La reprcacntanto de
Esperanto

E. Boirac

fRe^ltoj; ;.de ;la labor 6j

de la komisiono

Ambau brosuroj, de C o u t u r a t kaj de I d o, estis disdonitaj

1 ciuj .delegitoj anta/ii la deeida momento.
La komisiono de la clelcgitaro kolektigis en neplena nombro. Parte

Par to al.sendis siajn. anstatauantojn, Idon faris

aiikau ]a esperantistoj—rektoi'o E. B o i r a c

kaj jurnalisto W. S t e a d. Nur kelkaj" par-

toprenis pcrsone, kaj en ties norabro C o n~

t u r a t, Lean, ambaii ne eiektitaj, sed
kooptitaj de hi komisiono. prol'esoro B a u-

d o u i n cl e Courtc n a y kaj kelkaj aliaj.

La komisiono devis espiori ciujn gis tiam prila-

boritajn projektojn, prczentitajn de ties aiitoroj

al la jugo de la. komisiono. Kelkaj aiitoroj de-

fences siajn projektojn skribe ce la komisiono.
Kelkaj gravaj projektoj, kiel B o 1 a k. I d i o in-

Neutral kaj aliaj havis siajn advokatojn
en la personoj de si a j aiitoroj au ties reprczen-

tantoj.

La antoro de Esperanto, D-ro Z a m e n h o f

,

elektis por sia reprezentanto la plej malnpvan
kaj la plej lojalan esperantiston de Francio,

kiu siatempe rezignis publikigi sian propran projekton, multfoje insi-

stintan pri la nesangeco de Esperanto kaj vocdone starigintan c e la

internacia kongreso de esperantistoj en Boulogne s. M. deklaronpri

la netuseblcco de la Fundamento de Esperanto — Louis d e B e a u-

front, «la duan patron de Esperanto*,- kiel lin nomis la esperant-

istoj. C o u t u r a t, demandita pri la ebleco, ke ZainenhoE estu ansta-

tauita per Beaufr oji t, aprobis la elekton.

Post kelkaj kimsidoj, suprajeca csploro de la sistemoj, kaj en ties

nombro de Esperanto, la komisiono, en neplena kvanto, ce foresto de

multaj membroj esperantistoj, faris la rezolucion: «pro la granda' clisva-

stigo de Esperanto kaj de giaj sendubaj avantagoj, oni akceptu Espe-

ranton, sed kun la sangoj, prop onitaj en la projekto de «Ido», sam-
spirite al. la libro pri la vortoderivado cle C o u t u r a t».

Estis formita komitato, konsistanta el C o u t u r a t, B au d on i n

d e G o u r t e n a y kaj L o u i s d e Be a u f r o n t, al kiu oni

komisiis la efektivigon kaj priformigon de la afero, lau la deeidoj de 3'

komisiono. Oni snpozis,kcper tin decido la komisiono akiros simpatiojn

de esperantistoj, de reformistoj kaj de novlatinistoj. Sed la supozoj

sin montris eraraj. La esperantistoj kaj ilia Lingva Komitato per granda.

plimulto rezignis akcepti iujn rel'ormajn proponojn
(

41
).

Kelkaj grandaj organizajoj, enirintaj la delegitaron, kaj ankau plu-

raj eminentaj famaj personoj, protestis kontrau la decido de la delegi-

taro kaj rifuzis al gi sian. partoprenon, opiniante ke la komisiono ne

rajtas enkonduki la sangojn en la de gi akceptitan projekton 1
. Pli-

multo el ill jam forgesis pri sia iama aligo al la delegitaro. La plimulto

de la membroj de Pkomisiono rezignis akcepti la. jus faraitan deciclon.

Esperantistoj F 6 r s t e r kaj B a u d o u i n d e Courtena y
deklaris.la rapidecon do la decido kaj publike montris sian preferon al

Esperanto primitiva, kontrau la reformita. Prof. P e a n o, ankaii

kooptita al la komisiono, forlasis la delegitaron, por farigi prezi-

danto de «Academia pro Interlingua». Tiamaniere el la tuta komisiono

1 «Delegation pom- 1'adoption d'une langue auxiliaire internationale. Protesta-

tion», Paris, 1908 (
47

).
'
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rest is nur C o u t u r a t, Le a u, prof. J e s p crse n, kaj prezi-
danto de la delegitara komisiono prof. W. Ostwald, kiuj komencis la
prilaboron kaj propagandon dc la nova lingvo. La ricevita de W. s t-

w a 1 d premio de Nobel, en sia satinda parto, venis tra la manoj
cle C o u t u r a t por propagando de la nova sistemo. Per tio oni
povas kiarigi la sufice grandan kvanton da ido- iemolibroj, eldonitaj
en raallonga tempo kaj en diversaj lingvoj 1

.

Eri la sama 1908 j., en la mondo de esperantistoj okazis io neatcn- L. de Beaufront—la au-
dita. L. d e Beau f r o n t, prezidanto de la franca societo de espe- toro de Ido

rantistoj, alvokis la esperantistojn unuigi cirkau la delegitaro kaj
akcepti ties reformitan lingvon. En la franca

esperantista mondo matiirigis skismo, akrigis .-
;

la inteiTilatoj,kreskis snspektemo. Kelkaj sprit-
r

uloj komencis kompari la projektojn de «Ido»
kaj de «Adjuvanto» (ne publikigita projekto de „#, - - \

B e a u f r out, el kin oni havis publikigitaj
; "fv^ J

nur kelkajn tekstojn). La cleduktoj estis neaten-
\

'-
r r

*•

,

ditaj: Ido kaj Adjuvanto sin montris tre prok- I fMfi-
simaj parencoj. Fine, en junio de la j. 1908 .

S8P^S

en la gazeto «L'Esperantiste» L. d e B e a u- jfi-' J^sffit**.

iront dcklans sin autoro (au
; jfef' jf^§|J^

almenau kunaiitoro) de la sistemo Ido kai alvo- : #8 JMImW^-
kis sia.jn sampensantojn rezigni de la primitiva • l?| .rt^t^ftf^i' ,J

Esperanto kaj aligi al la projekto de la dele- I \ -

~

^

r
"f

gitaro. Apartaj esperantistoj aligis al Beau- "
""""'"'

'
-—*"-—-•

f r o n t, sed dum la sekvintaj reelektoj dc la Louis de Beaufront

komitato de la Franca Societo esperantista. la

kandidatoi de la reformistoj ricevis nur 1
/10 de la -generate kvanto da

vocoj. Tiam Beaufront forlasis la esperantistan movadon.
La a.ntaua interkonsento de C o u t u r a t kaj B e a u f r o n t La skismo eii la Espe-

rilate la antaudecidon de la deklaroj de 1'komisiono, farigis do evidenta. ranta movado
La brosuroj de C o u t u r a t kaj Ido, estante verkoj de la akuzanto
kaj defendanto do, Esperanto antau la delegitaro, fakte kompietigis
unu la alian kaj kreis la tutan sistemon do prakxikaj konkludoj, kon-
cerne la reformatan lingvon.

Kie do trovigis la kauzoj de tia ofensivo kaj de tia taktiko flanke

de C o u t u r a t kaj Beaufron t—rilate al Esperanto?

Ni provis ' laueble detale. kaj dokumentite respond^ al tiu demando
en la «Analiza Historio de Esperanto-Movado»(41). Ci-tie do suficos

konstati, ke apud la niotivoj personecaj estis ankau certaj konsideroj

sociaj. ;;i

Ni jam vidis en la antauirintaj capitroj, kiel nature krcskis la pen-

soj ce diversaj lingvo-inventistoj, ke la evoluo de la lingvo devas est!

reguligata per iu autoritata institucio—kvazau parlamento au pli ver-

dire, «la supera eambro», konsistanta el la autoritata gvidantaro de la

movado. Tiujn iluziojn pri la lingvo-reguligo lau metodoj de burge-

demokrata parlamentismo akceptis ankau C o u t u r a t
(

41
). Aliajn

ideojn li ec fakte havi no povis. Pro konsideroj specialaj Beaufront
subtenis lin. Krome ja tiu idearo ankau al li clevis sajni sufice natura.

Hi ambaii ne kompronis la principaron de Z a m e n ii o f , ke la lingvo

internacia ce sia konstante kreskanta disvasiigo kaj praktika apliko

neniomgrade bezonas iujn autoritatajn reguligantajn instituciojn, ke'

la lingvo pie] libere evoluos sur bazo de nura kolektivisma kreado.

La tuta entrepreno kun la Delegacio devas esti konsiderata en la

Esperanto-movado, kiel respeguligo de la tendencoj de la teknikista
1 Ada, «Rememoroj de Esperantistoj, Sofia 1925, p„ 72—73.



:vLa-.Mo-movado

La ^rauiaiiko tie Mo

intelektularo — okupi la gvidantan rolon en la gvidado kaj reguhgada

de diversai fakoj de la vivo socia, kiel reakcia ribelo de superaj tavoloj

inter la mondlingvistoj-kontrau la esence vast-popola aemokratia rc-

gimo en la Esperanta lingvopraktikado. Kaj tin reakcia nbelo, direktita

lontrau la amaso de esperantistoj, uzantaj sian iingvon kaj kontentay

de la rezultoi de tin nzado, montrigis nur same sensukcesa ka] senrczulta,

kiel in ajn alia reakcia ribelo, celanta konduki la socion al m ph malalta,

grado de socia evoluiteco—ol la stupo jam atingita ^ .

Ec se Ido estis de la lingva vidpunkto teorie kelkgrade pii periekta

ol Esperanto, organize kaj socie gi estis ncpra regreso. Tio solvis la

reznlton de la postsekvinta rivalado inter Esperanto kaj Ido.

Unuopai esperantistaj societoj en la latimda] landoj aiigis al Ido,.

apartai societoj el Anglio kaj Germanio sekvis ilian ekzemplon Kai

en ties nombro la societo de Icliom-neiitralistoj en Niirnbcrg 3
e la kvara

foio sangis sian titolsildon. (vidu p. p. 103, 165)

La sistemo de la delegitaro konservis por si la nomon Ido.

Dank'al la energia propagando kaj abundaj monnmedoj, la disvas-

tiffo de la lingvo Ido estis. entreprenita en vasta skalo, kvankam— por

diri la veron — en la listoj de la idistaj organizajoj trovigis «soeietop>,

konsistantaj el dn, tri personoj. Rapide aperantaj organizajoj samra-

pide ankau malaperis. En la j. 1912 Ido, lau la informo] de idistoj,

kalkulis preskau 150 societojn en diversaj urboj. Tamen la nombro

de la membroi de la tntmonda Ido-asocio al tin tempo ne supens 600 per-

sonoin kaj en la ofieiala adreslibro de la intTcrkorespondantajidistoj.

estis enregistrita en la j. 1912 neplena milo da personoj.

Inter la popoloj de ne iatin-germana deveno Ido tnte ne disyasti-

s-is En Rusio, ekzemple, fondigis nur 3-4 malfortaj Ido-orgamzajctoj.

Uzante la nomon «reform-esperanto», praktikante sian agadon inter

la skismigintaj esperantistoj kaj trovante subtenon- precipe en la latimda]

landoi, la lingvo Ido povis ekzisti per ecoj,cerpitaj el la sistemo Espe-

ranto kai plenigi sian adeptaron preskau ekskluzive el la nombro de la

samaj esperantistoj ne kontentaj pri la principoj de Esperanto-evoluo

kai pri la gvidado de la Esperanto-movado.
_

La filozofiisto kaj matematikisto Coutnrat, sinmontrmta

talenta diplomato, montris ankaii la ecojn de bonega organizanto.

Coutnrat estis redaktoro de la ofieiala organo de idistoj — «i ro-

greso» x kaj sekretario de la Ido-akademio, kaj — plej eeie— li estis

la fakta gvidanto de la tuta Ido-movado.

Sed anstatau kompreni la sociajn kaj organizajn rezisto-kauzojn-

de la esperantistaj amasoj kontraii Ido (
41

), Coutur a t kaj kirn

li ankaii liaj samideanoj konjektis, ke Ido ne estas ankorau suiiee per-

fekta kai bezonas pluain reformojn. Tial de la.j. 1908 gis la i.Vdlo per

tuta serio da sencese sekvantaj decidoj la Ido-akademio tre sangis La

liiioron kaj gi farigis videble diferenca de Esperanto. Iom post 10m ido-

perdis miilton'el la simpleco, demokratieco kaj elementareco de la pri-

mitiva Esperanto kaj anstatau tio enkondukis novajn vortojn escep-

tojn k. c. La lernolibroj kaj vortaroj el la unua ekzistopenodo de Ido,

pro multegaj sangoj kaj enkondukoj, farigis poste tute maltauga].

Esence la principoj de la strukturo de Ido estas la samaj kiel tin]

de Esperanto. Multo — finajoj de la substantivoj, adjcktivoj, adverboj

i «Progreso», oficala organo di la Delegitaro por adopto di Lmguo lielpanta-

intemaciona, 1908-1910, Paris. Pli poste gis la j. 1914 samloke,^ ^b^: «01i-

cala organo di l'Uniono di l'amild di la Linguo Internaciona»; revuo sub la sama noma

komeneis ree esti eldonata en Parizo en la j. 1931, sed jam nur kiel dumonata.



kaj de vcrbotempoj restis la samaj. Pli gravajn difcrencojn prezentas

el si ne pli ol 15% el la tuta gramatika kaj vortara material o.

Kion tamcn prezentas ci tiuj dil'erencoj kaj malsamaj.oj? La alfa-

beto do Ido posedas :2s litcrojn; la literoj rmpersignitaj fore:>!:;is, ear estis

forigita la principo de Esperanto: «al ciu litero — unu sono kaj inverse*.

En Ido la literaj kombhmjoj oi'te donas tute alian sonon. Per mm sono
oni uzas '2 kaj or o literoj n.

La regulo de Esperanto — la akeeuto oskis metata ru\m su.r l;i anlau-

lastan silabon— estis konservita, sed trovigas esceptoj: kelkafoje la

akoento estas inrtata svir la lastan kaj snr la trian de

la fino silabojn.

En la gramatiko estas multaj esceptoj. La substan-

tivoj fiiiigas per o, la. ai.ljekfivnj — prr a, sk! ia land-

nomoj finigas, simile al la adjektivoj, per a.

La akuzativo ne estas deviga. La nombro de afiksoj

estis multigita. Pro tio nuancigis la vortoderivado, sed

por la personoj, fremdaj al la lingvistiko. la lernado de Ido-insiguo

.

Ido pro tio malfaciligis.

La vortaro do Ido malmulte diferencas do la vortaro de Esperanto. La vortaro de Ido

Jen la ordinara tendenco de la sangoj: anstatafi la Esperanta bute-
r o— b u t r o, anst. c e v a 1 o —- k a v a 1 o, anst.. 1 u n d o —
1 u n di o ktp..

Car la vortoderivo en Ido estas starigata sur alian logikan bazon,

tia! multaj .esperantaj derivitaj vortoj estis anstatauitaj per novaj ra-

dikoj. Eezulte, oni, lernante Iclon, devas lerni parkere preskau duoblan
kvanton da vortoj kompare kun Esperanto.

Iom post iom malproksimigante de Esperanto, Ido pli kaj pli limigis

la rolon.de la afiksoj, kiuj scrvas al personoj, lingvistike proi'anaj, kiel

granda lieipilo ce la ellerno de la vorta materialo.

En Esperanto: patro — patrmo
en Ido: patro — matro
en Esperanto: varma— malvarma
en Ido: varma— kolda

La modela teksto, kiun ni donis por Esperanto (vidu p. 179) en Ido

estas: «La futura kulturo, por qua kombatas la proletarian), vere aspiras

ed realigos la ideo di la internacio'na linguo helpanta.»

Komparante ambau tekstojn — Esperantan kaj Idan— oni povas

facile koncepti la gradon de malsameco en la stmkturo de tiuj du sistemoj.

La malgraveco de tiuj difereneoj estas pruvo, ke per la formoj de

Esperanto la tasko generale estas korekte solvita kaj ke Esperanto estas

tre proksima al la fina idealo de la universala helpa lingvo (
41

)

.

En tiu rilato oni devas konfesi, ke la sistemo Ido ne sukcesis dohi

ion tre novan aii esceptan. Oni ja povas anstataiii unu formon per alia

kaj unu vorton per alia, pli aii mapli konvena, sod sangi, rompi la prin-

cipojn, sur kiuj estas bazita Esperanto, montrigis tasko neebla.

En la j. 1913 Gout u r a t anoncis, lau la decidoj de Ido-akademio,

pri la koinenco de la «unua» periodo de stabileco, dum kiu estos enkon-

dukataj neniuj radikalaj . sangoj en la oficialan sistemon de Ido.

Ciuj faritaj kaj farataj plibonigoj en Ido ne donis gis nun la deziritan

rezulton: rapidan kaj decidan venkon kontraii Esperanto. La novla-

tinistoj ne senkaiize nomas Iclon lingvo de kompromisa tipo. Ido estas

devigata lialti sur la disvojigo, kaj multaj el laidistoj, simpatiantaj

la latiiiigajn reformojn de la «Academia pro Interlingua», au la unuavi-

dan kompreneblecon de aliaj sistemoj, siris siajn rilatojn kun. Ido.



Tial el Ido-movado foriris tiuj «kolonoj» de la Ido-movado, kiel

prof. Jespersen, redaktoro P. Ahlberg kaj multaj aliaj.

Estis kvazaii certa sociala blindeco, kiu kauzis, ke tiuj multspcrtaj

mondolingvistoj persis'te atentis nur la lingvan fakon, ignorante konsi-

derojn sociajn kaj lingve-organizajn. Taraen lastatempe ankaii multaj

idistoj komencas komprcni la siatempe faritan nepripensitan pason

kaj revenas al Esperanto.

ILa antauuloj de Ido
' Wo, kiel pro'vo reformi Esperanton, liavis kelkajn aiitaiiulojn.

pri kiuj ni jam par.olis en la X. capitro. La plimulto de tiuj reformaj

projektoj estis ligitaj al la epoko, kiam Zamenhol mem en la

j. 1895 projektis enkonduki kelkajn reformojn. La cera eelado de ciuj

ei reformemuloj estis pli granda internacieco de la vortaro, simpligo

de la gramatiko kaj forigo de la supersignoj.

Z a m enhof rilatis similajn provojn kun ccrtagrada simpatio

kaj ne kasis tion en siaj leteroj. Kaj en la unuaj ekzistojaroj de Espe-

ranto, kiam la nombro" de giaj adeptoj estis malgranda kaj_ literature

tre malrica, oni povis sengene enkonduki apartajn sangojn. Tiel, ckzem-

ple, la unua formo por la korelativoj t i a n, k i a n, estis poste re-

formita je t i a m , k i a m, car evidentigis la ebla intcrmikso de tiuj

korelativoj kun kelkaj aliaj, en ties akuzativa formo (kia-n, tia-n).

La pligrando de tiuj reformaj provoj lasis post si en Esperanto pres-

kau neniujn postesignojn; apenau rimarkebla iliainfluo estas en la pliof-

tiginta uzo de formoj pli internaciaj, preferataj al la derivataj (redaktoro,

anst. redaktisto k. a.).

Tute nerimarkeblaj pasis ec tiaj provoj, kiel provo de hispana espe-

rantisto K. II u e r t a s, kiu en la j. 1890 en sia lernolibro de Espe-

ranto1
, donis kelkajn regulojn, malsamajn de la reguloj de la originala

Esperanto.

H u e r t a s anstatauis la esperantajn literojn:
j
per y, kaj

j
per j.

Huertas forigis la akuzativon kaj sangis parton el la funda-

mentaj radikoj, tiel ckz.: anstatau lingvo, li skribis: linguo ktp.

. Alia konata esperantisto P. Ber.thelot, sub pseudonimd

Verc m a, publikigis el la j. 1904 proponon pri la radikala.reformo

de la alfabeto de Esperanto2
.

Similaj proponoj estis farataj diverstempe anlvau de aliaj esperan-

tistoj.

Ciuj ci reformaj projektoj en certaj punktoj koincidis, sed en la pli-

multo de la proponoj ili estis profunde malsamaj kaj dependis de la in-

dividuaj gustoj kaj simpatioj de siaj elpensintoj.

Per tio oni povas klarigi, ke samtempe kun la nombra kresko de

la esperantista movado la plimulto de esperantistoj
,
praktike kontentaj

pri Esperanto, komencis montri ciam pli fortan reziston al ciuj provoj

reformi la lingvon. La novaj projektoj, kiuj en kelkaj detaloj povis

esti ec pli perfektaj ol Esperanto, ne povis konkuri kun tiu lasta, car

la plimulto de ne teoriaj sercemuloj; sed praktikuloj, restadis fidelaj

al- Esperanto.

Tio siavice instigis inter la teoriuloj celadon krei fine tian sistemon,

kiu estu je tioma grado pli perfekta ol Esperanto, ke gia triumfa supe-

recojfarigu plej evidenta.

Car ankaii al Ido oni povis veni kun la individua kritika esploro

kaj car ankaii Ido ne. fans/ la mortan baton -al la Esperanta movado,

1 Eodriguez Huertas, «Gramatica, ejercicios y diccionario de la Linguo Internacia

del Doctor Esperanto*, Malaga, 1890 (
47

).

2 M. Verema, «Fonetiko litera. Skizo pri kelkay konsonantoy», Ceret (Pyr. Ur.j,

1904
(
47

).
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tial same post la j. 1907 oni povas rimarki grandan nombran kreskon

cle diversaj projektoj, kiuj celis perfektigi Esperantos kaj Idon.

La cefa kauzigilo de la malkontento kaj malkonsento en la sistemo r„ a e Saussure

Esperanto estis giaj 6 literoj kun la supcrsignoj. Seel la anstatauo de 1930)

tiuj literoj per iuj aliaj kondukis ncpre kaj konsekvence al la sangoj

en la vortaraj kaj gramatikaj .elementoj.

Kiel ekzeraplo por tiuj provoj reform! Espcranton kaj forigi giajn

supersignitajn literojn povas servi la reformaj projektoj de Rene
de Saussure.

En la j. 1907, tnj post la pnblikigo cle' la broSuro de Ido, R. de
Saussure sub karakteriza pseudonimo «Antido» eldonis sian fran-

ch'ngvan projekton de la «Elementa gramatiko de internacia lingvo) 1

Tiu ci verko estis dedieita al «nia glora majstro Zamenhof» kaj cells

staxigi inn mezan solvon inter la sistemoj de Esperanto kaj Ido.

La reform oj de Saussure intends forigi la supersignojn kaj

enkonduki kelkajn novajn sufiksojn. Ciuj sangoj, prop onitaj de S a u s-

s u r e, estis tiaspecaj, ke ili povas esti lerneblaj en la dauro de 30—40

minutoj. lujn malhelpojn diim la legado de la teksto, kunmetita lau

la sistemo de A n t i d o, esperantisto ne renkontas. ,

La proponoj de A nt i d o tameri estis akceptitaj nek de rdistoj,

nek de esperantistoj
, kaj en la j. 1910 R. de Saussure eldonis

kelkajn novajn verkojn dedieitajn al doiendo de la principoj de vortde-

rivado en Esperanto kaj la «Sistemon de internacia fonetika alfabeto

Antido n-o 2» 2
. Saussure akceptis la vidpunkton, ke la ideoj

kaj konceptoj, transdonataj per vorto, dependas de la .gcnerala kun-.

teksto de la frazo, de la loko, kiun la koncerna vorto en la frazo okupas,

kaj li opiniis tute neebla atingi la kompletan gustecon de la vortderivado

pere de simp laj afiksoj.

En kontrautezo al la konstatoj de Coutu r at, S a u s s u r e

starigis siajn proprajn, konformajn al la konmnaj formoj en la cvoluo

de la naturaj lingvoj: «La internacia lingvo devas kontentigi la du

bazajn principojn: principon de .neceso kaj. principon de sufico».

Defendinte la tezon, konstatantan, ke generale la principoj de la

konstruo de Esperanto estas pli simpkj kaj akcepteblaj, ol la superraciaj

tendencoj de Ido,' Saussure opiniis la sola pluso de Ido ioman

simpligon de la alfabeto kaj li donis en tiu rilato siajn proprajn propo-

nojn, kiuj akcelus pli grandan konservadon de la bazaj formoj de Espe-

ranto. Inter la projektoj: Antido n-o 1 ka.j Antido n-o 2 oni povas ob-

servi certajn diferencojn; ekzemple en la unua la multenombro estas

formata per finajo -i kaj en la dua per -n, la akuzativo en la dua

projekto estas formata per prepozicio 'i' ktp., sed generale la

fundamento de Esperanto en ambaii projektoj estas malmultc

sangita

La tezoj pri la derivado, eUaboritaj de S a u s s u r e, estis-

aprobitaj kaj akceptitaj de la Esperanta x\kademio. Sed la pro-

ponita de li reformo de la alfabeto ne estis esplorita.

En la j.j. 1912 kaj 1913 d e Saussure faris energian propagan-

. don por la de li reprilaborita reformo de ortografio en Esperanto kaj

por kelkaj ligitaj kun tio sangoj en la lingvo. Sian'novan projokton

li nomis «Lingvo Kosmopolita». Saussure eldonis ec gazeton

dedicitan al propagando de siaj ideoj . Poste, en la fino de la j. 1913

1 «Elementala gramatiko de la lingwo internaciona kun excrcaro di Antido»,

Geneve, 1907
(

47
).

'

2 «Teoria ekzameno de la lingvo Esperanto kun fonetika internacia alfabeto 5

sistemo Antido n-o 2», Geneve, 1910 (
47

).



R. de Saus sure rezignis de iuj reformoj en la .grama,tiko kaj

vortaro de Esperanto kaj sin limigis per anstataiio de la supersignitaj

literoj sen supersignoj . La novan sistemon li nomis Mel la antauan

«Lingvo Cosmopolita» (sed anstatau k li uzas e).

La praktika apliko de la nova ortografio restis en la lixnoj de kelkaj

libroj. eldonitaj de R. d.e Saussure mem.

Noton, kiun donas prof. A. Guerard (
]

),
pri tio ke en la j. 1913

S a u s s u r e prilaboris novan lingvoprojekton «Konkordia», oni devas

konsideri ne pruvita.

Jam post la mondmilito en la j. 1919 R, d e Saussure kon-

struis novan sistemon de lingvo «Esperantida», kiu prezentas per si

variajon de liaj antauaj projektoj, koneerne la forigon de la supersignoj

'kaj sangon de kelkaj gramatikaj finajoj en Esperanto.

En la saina j. 1919 de Saussure komencis eldoni en Neu-

chatel (Svisio) dmnonatan folion «Internacia lingvo Esperantida*.

Simile al la antauaj projektoj de Saussure, ankau Esper-

antida estis submetita al sencesa reformado. En la j. 1922 estis eldonita

fundamenta lornolibro de Esperantida en tri lingvoj 1
. En la j._ 1923

apcris la vortaro de Esperantida2
. Saussure provis organizi pro-

pagandon de sia nova' sistem o. Kelkaloke formigis grupetoj da «espe-

rantidistoj», estis fondita «Akademio Esperantida», «Universala unio

esperantidista» kaj ec «Tutmonda esperantidista katolika unio». De-

post la j. 1925 katolika abato Z e 1 e z ny en Planica (Cehosloyakio)

eldonas esperantidistan gazeton «Internaeia lingvo Esperanta». Cm] are

aperas 4—5 numeroj. ,..
M notu speciale, ke Z e 1 e z n y, en sia batalo kontrau la klasika

Esperanto, lastatempe uzas argumentop, ke tiu lingvo estas lingvo

de revoluciuloj, ke la verda'. stelo de Esperanto aliancis kun la ruga

stelo, ke tiakauze neccsas nun firmigi la blankan stelon de Esperantida

ktp.
'

'

,

En la j. 1925 d e Saussure en Bern eldonis gazeton <<Teknika

Revuo», en kiu li aplikis la sistemon Esperanto kun reformita orto-

grafio. Tiun sistemon li nomis «Nov-Esperanto».

Siajn eksperimentajn eldonajojn en Nov-Esperanto R. d e Saus-

sure daurigas aperigi gis -la lasta tempo mem.^

Profesoro de la Moskva universitato, Roma n F. B r an d t,

R. Brandt (1908)
laborinta pri k skiz0 de imiversala lingvo «Romanizat», publikigis

en la j. 1908 projekton de kompromisaj reformoj por Esperanto-ldo. La

informojn pri tiu projekto ni ricevis nur el unu sola raporto de la autoro ,•

dedicita al tiu ci problemo, kaj el artikolo, presita en la gazeto «1 ro-

«reso», junio 1909. Brandt proponis anstataui la esperantan ii-

.najon por la multenombro -j per litero -s, kaj por la verba] finajoj enkon-

duki la literon -n. La ekstera formo de la lingvo estis submetita ai.pli

seriozaj amendoj, ol ce Antido, sed jam post unu jaro R. Brandt
rezignis sian projekton kaj farigis unu el la plej aktivaj partoprenantoj

de la rusa Esperanto-movado. Interalie al la plumo de R. B ran d t

(pseudonimo Oresto Golovnin) apartenas kelkaj tradukitaj kaj origmalaj

esperantaj versa] oj.

' 1 Antido, «Fundamcnto de la lingvo Esperantida*;- Neuchatel, 1922 (
4
J).

2 Antido, «Universala vortaro (trilingva) de la. intcmacia lingvo Esperantida,

duma eldono loin oficiala aldono», Bern, 1923 (
47

). . #
..
a

3 Prof. R. F. Brandt. «0 mejdunarodnyh jazykak voobsce l v castnosti ob Jispe_

ranto», Moskva, 1909, (
45

) (
47

).
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Jamin (1908)

A. Duthil (1908),

Jam en la j. 1907 dano T h. K or n erup proponis al la esperan- T. Komerup (1907)

tista, Lingva Komitato fari skrupulan esploron en la aktualaj gramatiko

kaj vortaro de Esperanto, kaj enkonduki tien konformajn korektojii 1
.

La plej baza kaj konkreta en liaj projektoj estis ree forigo de la super-

signoj kaj transskribo de la sonoj s kaj
j
per la duliterai sj, zj, de la

:sono e per g, de g per gj.

P. Stojanf10) datumas sub la j. 1917 alian proponon de Korne-
nip , en' kiu li parolas pri la gusta fikso de la gramatiko 2

.

Konata belga espcrantisto J a m i n e, en la la j. 1908 publikigis

kompromisan projekton «Mez-voio»3
. Simile al r -

.

.. ..-.,

la sistemo do Antido n-o .1. ankau on tin ei '

|

projekto estas la tuta atento turnita alia fori go ;i.,-^« , !

de la supersignoj.

En la sama j. 1908 projekton de reformita .,-....

Ido proponis la franca idisto D u t h i l
4

. La 4' '-."""^
!

plej cefa propono en tin ci projekto estas nesan-

geblo de la substantivoj kaj adjektivoj. Ciujn

sangojn launombrajn kaj kazajn oni riccvas el la

sango de 1'prepozicioj, starantaj antau la sub-

stantivoj.

En la j. 1909 en la maja numero de la

.gazeto «Progreso» (Parizo) aperis nova projekto

de D u t h i. 1, momita de gia aiitoro «Dutalin-

gue», lau siaj gramatikaj formoj jam csence

diferenca de la unua: '

Tre kategoria . en siaj reformoproponoj montras sin la projekto de

Seidel, unu el la unuaj germanaj idistoj 5
. La projekto de Seidel

nomigas projekto de reformita Esperanto. Por paralela komparo de

tri lingvoj — Esperanto, Ido kaj Ispirantu (?) de 8 o i d e 1 povas

servi la traduko de 3a titolo de la delegitaro: — a) en Esperanto: YDe-

legitaro por la adopto do nniversala helpliiigvo», b) on Ido: ^Delegitaro

por la adopto di universal heIplingvo» kaj c) en Ispirantu: «Delegacionu

por le aprenu di universale elpelingvu». •

La bazaj ideoj de Seidel estis esprimitaj de li jam en la j. 1908

.en la libro speeiale eldonita antau la IV. internacia esperantista kon-

greso en Dresden 6
. La reformo, kiun proponis Seidel, celas forigon

.de kelkaj literoj (h) kaj anstatauon de iuj leteroj per alia
j , ekz. la espe-

.
rani an e — per i', o — per u. Pro tie la ortograi'io de Ja lingvonomo

,estas «Ispirantu». • '

En la sama jaro 1909 Seidel reprilaboris sian projekton «Ispi-

rantu» je sistemo «Ile» 7
, kiu, lau la jena ortografio de la nomo de la dele-

gitaro jam montras eseneajn diferenoojn de la nnua lia projekto: «De-

'legitaro por Tadoptsione de universale helpilingue».

J. Jamin

-A. Seidel (1909)

1 «Prc.p-ir3 al la Lingva komitato pri revizio de P Esperanto, faritaj de Th.

Kornerup>, Hjoring, 1907.
2 T. Komerup, «Gram. rnedfaste former, Grammaire fixee», Kobenhavn, 1917.

3 «Mez-voio — Proponaro — Al nia Lingva Komitato kai al ehiui anoi de la

lingvo Esperantos, Februaro, 1908 (Bruxelles?)
(
47

).

• 4 A. Dutliil, «Les.determinatifs, les pronoms, le verbe dans ' la langue internatio-

nale, solution scientifique et definitive d' une des difficulty qui divisent les parti-

sans de cette langue* (1908?).
5 A. Seidel, «Eeform-Esperanto, Abriss der Grammatik, Sprachproben und

Worterverzeiclmis», Berlin, 1909.
6 A. Seidel, «Weg frei fur Esperanto. Das Weltsprachproblem vor dem Forum

der Sprachwissenschaft», 1908 (
43

). •

7 A. Seidel, «Gramatiko di V He. Nuva internaciona lielplinguo kon multa texti

e vortaro», Berlin, 1909.



B. Triola (1909).

H.

La lernolibro de tin ci siste'rao estis eldonita en Tdo. La intenco-

de Seidei, aperigi propran gazeton, ne estis realigita.

Komence de la j. 1909 B, oberto T r i o 1 a, redaktoro de la.

ital-ida gazeto, prczentis en sia gazeto projekton de «l.nterlingue», alie

nomata «Italico», kiu estis reformo de Ido proksimiganta gin al Inter-

lingua kaj novlatinaj projektoj 1
.

H. Gotze (1909) En la sama 1909 jaro estis eldonita ankprau unu reforma prop.ono-

de H. Go-tz e 2 . La escneo de tin ci reformo estis forigo de la supersignoj,

ioma variigo de la rcstantaj literoj kaj pli granda skemigo de la grarna-

tiko.

C. Colas (1910) Grandega kresko de la kvanto da reformprojektoj ne povis ne kaiizi

naturan incitigon inter la gvidantoj de la Idomovado, kin tia,maiiiere=

rioevis tutan vicon da neatenditaj konkurantoj. Gout u r a t en la

gazeto «Progres o» submetis al la plej severa kritiko ciiijn projektojn,
eelantajn la korekton de Ido. alvokis al unueco kaj al k'oiiLormigo laii

la decidoj de la delegitaro.

Ne manias okazoj, kiam Cout u r a t esprimis dubon pri la.

pureco de I' aspiroj de la autoroj de kclkaj apartaj projektoj."

Lian ccfan malkontenton kauzis la projekto de «Adjuvilo» de espe-

rantisto C o 1 a s, kiu aperigis sian verkon sub pseudonimo «profesoro
Esperema» 3

. C o la s estis akuzita pri la deziro provoki la idistojn,
kaj estas malfacile difini, kio pli incitis Coutur a t, cu tio, ke
Colas restis post la publikigo de sia projekto. esperan'tisto, eu tio,ke
la. projekto «Adjuvilo» montris alia-jn vojojn por solvo de la lingva re-

formoproblemo, ol tiuj, kiujn proponis Ido, art fine eu tio.ke por la
nomo de sia projekto Colas clektis nonion «Adjuvilo», rememori-
gantan pri la projekto de B e a u f r o n t—«Adjuvanto», la antanulo
de Ido. _

Scntis (1911—1928) Alia franca esperantisto H. Sent is dum la j. j. 1911—1914.-
eldonis specialan litografiitan gazeton 4

, kiu sin okupis pri la proponoj
de diversaj reformoj de Esperanto.

En la j. 1912 H. S-e n t i s publikigis en Grenoble versajaroit

«Por Esperanto» en. ortografie sangita Lingvo. Ankau pli poste en la

jaroj 1916—1928 S e n t i s dauris labori en la sama kampo de ioma
modifigo de Esperanto (*°).

Iom moderigitan projekton de reformoj en Esperanto proponis en
la j. 1910 Zygmunt R o m a n s k i

5 el urbo Lwbw. La cefa en-
liavo cle lia projekto estis forigo de la supersignoj kaj parta latinigo do
vortaro. .

-

Germana esperantisto Fritz S t e p h a n. eksigita el la Ger-
(1912—1918) mana esper. asocio pro trompajoj kaj juge akuzita, decidis subfosi la,

Esperanto-movadon kaj en la j. 19.12 komencis eldoni specialan gazeton,
kiu propagandis Esperanton «kun reformoj 'de D-ro W. Stelzner(?)» 6

„

Tiu ci projekto prezentis simplan miksajon — vermicelon el diversaj

elementoj de Esperanto kaj Ido. Aperis kclkaj lernolibroj en tiu ci

1 «Revista di lingua Interna-zionale», 1909, n-o 3.
2 Hermann Gotze, «Die Weltsprache Esperanto, ihre Vorzii?e und Mangeb.

Dresden, 1909.
3 Prof. V. Esperema, «L' Adjuvilo, Langue-auxiliaire Internationale, basee sur

lc maximum d' internationalite, de simplicite et d ;

harmonie», Paris, 1910: Guerard
indikas alian eldonjaron de la libro de Collas: 1908.

/
4 «Esperanta evoluo», Grenoble, 1910—1914.
5 Zj^gmunt Romanski, «Pasho al perfektigo de Esperanto*, Lwow,' 1910..
6 «La Esperantano», monata int rnaciona gaseto por propagando de la Mond-

lingvo Esperanto kun la refjrmi de D-ro W. Stelzner, Leipzig, -1912.

;-Z. Bomanski (1910)



«§ulerc» (1912)

Barral (1910—1028)

lingvo (cle K u h nert kaj W a g n e r — supozcble ambau pseiido-

noraoj de Step h an).

En la j. 1916 Step ]i a n publikigis la lastan lernolibron de sia

plibonigita Esperanto x
.

Kurioza projekto-parodio estjs eldonita en la j. j. 1912 en Peterburgo
en la rusa Lingvo de P. Stojan, sin kasinta sub la pseudonimo de elpen-

sita aiitoro 0. Bui e r c kaj tradukisto Nikolajev2
.

La projckto de S u 1 e r c prezentas el si demonstran transiron

pere de kelkaj reformoj, faritaj en Ido, ree.al Esperanto (ricevanta
ce la aiitoro la nomon «Idido»)~. Ke la tuta projekto estas kompleta
groteskajo, tion atestas.. la nomo mem, atribuita al la aiitoro. Post
certa trans'] okigo de la literoj gi donas esperantan vorton «serculo».

J. B a r r a 1 en la j. 1910 prilaboris projekton «Nuv Esperanto*, j.
en kin li eldonis en Berlino gazeton «Nuva Mondo» — internaeiona et

interreligyal revuo. Laii sia esenco tin ci lingvo estas variajo.de Ido.

En la sama j. 1914 13 a r r a 1 publikigis en Ido libron, kiu traktis

mallonge'la historion de 1' homaro 3
, kaj en kiu la aiitoro faris kelkain

deklinigojn de la oficiala sistemo de lingvo Ido.

.C o u t u r a t atakis ci tiun libron per tia gala kritiko 4
, kun kiu

oni co ne povas kompari la siatempan kritikon de Zamenhof kon-
traii la poemaro de G r a b o w s k i (vidu- p. 157) aii kontrau la mem-
volaj korektajoj de la lingvo en la lernolibro de Huertas (vidu p. 188).
Rezulte, Barral tute forlasis Idon kaj en la 3. 1914 aperigis jam
tute novan. projekton de «Federal» kaj «Union-sistem» 5

.

En la j. 1923 J. B a r r a 1 presigis skizon do «Federala lingvo», 6

kiu devus esti akceptita de la vivo mem kaj kiu devus esti pleje inter-

nacia laii sia vortara materialo kaj pleje simpla laii sia gramatiko.

La nova projekto de Bar r a 1 estas granda proksimigo al la for-

moj de la novlatinaj kaj novlatimdaj sistemoj. Ekzempla teksto: «E1
organization de un federament international de states postula un linguo
Internacional» (La organizo de internacia federacio de statoj postulas
internacian lingvon)..

D-ro V. T i E m i r v en Moskvo en komenco de la j.
1914'

tusis la problemon de la reformoj en Esperanto 7
. La prop 0110j cle T i-

fi m i r v havas tamen treege arbitral! karakteron. Suficos, so ni

por ekzemplo indikos ia propoiiitan novan vorton k vest 0, anstatau
la esperanta demando kaj Ida questio n 0, au la novan vorton
proletajro, anstatau la internacia ^proletariat ktp.

Krom ciuj de ni cititaj projektoj, aperis ankau aliaj, konataj al ni Aliajr eformaj
nur laii la nomoj de la projektoj au de la autoroj.

*

(1908

D-ro V. Tlfiomirov
(1914)

1 Fr. Steph.au, «Leitfaden zur Erlermmg der vcrbesscrten Esperanto-Weltsprache»,
Leipzig, 191G.

2 0. Sulerc, «Novyj mejdunarodnyj jazyk Idido», vypusk II (perevel s nemeckago
Nikolajev), Peterburgo, (1912) (47).

3 Jean Barral, «Nova horizonti, itinerario dil Historio Universal), Leipzig.
1914( 17

).

4 «Pregreso». Paris, 1914, p. 112—115.
5 J. Barral, «Elementos gramatikali dil linguo internacional e di sui dia-

lekts «Tholzminden (1914?) kaj lian «Elementala Matematiks di la linguo int. e

di lua dialekts», «Union Sistems>, Berlin, 1914.
6 J. Barral, «La langue fMerale de la Societe des Nations», Nice (1923?)(

47
).

7 Dr. V. V. Tilioirovm, «AIestokv pri evoltiado de Esperanto kiel lingvo vivanta»,
Moskvo, 1914(47). --. .

13 Historio de mondolingvo

ies



Oe S t o 3 a n
(
40

) ni trovas indikojn pri: projckto de C h. L c-

maire el Bruxelles — «Ilo» (1908), «Edilo» de A. Haugg 1
3

«Linguo international de Evacustes- P h i p s o n (Croydon,

1908), «Mondea» de J. Sclieefer 2
,

«]Morm-Esperanto» de R o-

-det (1910. j:), «Reiorm-Esperanto» de P. D. Hug on (1010 j.);

'«Es>k» do M. S o n d a h 1
3

,
«Medio-> da

O. Nachtigall (1911), neeldonitaj pro-

; _. tsM
' jektoj de P. E. S t o j a n mem— «Aiyana»

• - ^W^B^ (1911), «Ariana» (1914) kaj «Amiana» (1919—

1$fiJS§3%.-~ 1922); «Europeo» de C. A. Bravo del
'•£/?:£:<. Barrio 4

.

V- Aldone al siaj menciitaj projektoj P.

%% - "rtf -.
• S t o j a n (

40
) modeste. kasas sian autorccon

sub la pseiidonomoj Radov i c, .Rib a u 1 b

kaj P r a n i c k i por jenaj manuskriptaj

projektoj: Spiranta kaj Lingua Franka (1911),

Unita, -Liana (1923), Eo (1925), Espo kaj Eo

(1926).

G u e r a r d
(
x
) citas al ni nekonatan propo-

non de D-ro G u . 1 i a no V a n g h e t-.t i, cc-

Ch. Lemaire lantan interpacigi samtempe la sistemojn de

Esperanto, Ido kaj Interlingua per la akcepto

por la-vortara bazo de la radikoj de Interlingua; kaj por la gramatika

bazo — regulojn de Esperanto .
kaj Ido (1911). Tiamaniere rezultigis

samtempe du projektoj «Latin-Esperanto» kaj «Latin-Ido».

Unui&o por la starigo ^ notu aiikorau unu interesan entreprenon. Laii la iniciato de.prof.

de mon doling va oficeio W. O's t w a 1 d, en la j. 1911 en Bern, formigis unio, kiucelis kun

partopreno de europaj registaroj kunvoki konferencon por krei- la inter-

nacian oficejon'por la adopto de unu oficiala internacia lingvo 5
. Kel-

kaj tre autoritataj personoj, precipe svisoj, partoprenis ci tiun organ-

izajon,

La idistoj baldaii farigis gvidantoj de la afero kaj okupis

postcnojn de la sekretarioj de fa unio. Rezulte la esperantistaj organiza-

joj komencis ignori la union kaj giajn entreprenojn. La direktoro de la

.'internacia post-telegrafa oficcjo, lionora prezidanto de la unio, kaj kel-

kaj aliaj neutralaj personoj, partoprenintaj la laborojn.de la unio,

en la j. 1913 iorlasis ia organizajon. Malgraii tio, guste antau la komenco

de la mondmilito, la ministro por eksteraj aferoj de Svisio komunikis

pn
milito rnalhelpis efektivigi ci tiujn pianojn.

«l.a ronto» Jam ;U1<;11
"

1 la f°raiigo do tin ci unio, samloke, en Bern, en la j. 1910

formigis organiza/jo, kin cells la starigon do. unu sola pla.no por ciuj

kulturaj cntreprenoj de la nuntempo, — noniata «La Ponto». «La Ponto»

inter aliaj tezoj de sia laboro, konstatinte la valoron do internacia lingvo,

decidis praktike utiligi la lingvon Esperanto kaj publikigis en tiu ci

lingvo solidan verkon, temantan pri la bazaj principoj de sia estonta

1 A. H a u g g, «Edilo — von Esperanto durch Ido zullo, der Intcrnaciona

-Linguo», Miinchen, 1909.
.

2 J. S c h e e i e r, — «Mondea! Die ne.ue Weltsprache. Uiierreiclit! Unuber-

trefbar! Neues system in einer Minute erlernbarb, Berlin, 1910. •

3
. En «Ofitziala Bulteno de . l'imio . s'otziokrata», Alagointas (Brazil).

1Q12 1913.
4 Bravo del Barrio, <<Europeo»,. Madrid, 1914. .

a .

5
. «Verband jEiir die Schaffung eines Weltsprache-Arntes», Bern, 1911 gis 1914(' <).

19'



=P1

La partoprenantoj de la universala IX ido Kongreso en Sopron Hungario en la 3. 19L; i).

agado ^ Sed oni no trovis rimedojn por eiekiivigi la tradiikojn de tin

ei libro en la naciajn lingvojn. s t w a 1 d oferis al «La Ponto»,

100 000 markojn kun kondico, ke gi akceptu kaj uzu Idon.

Ido do farigis la lingvo de «La Ponto». En la j. 1913 «La Ponton», post la

ceso de la subvencio de Ostwald. trafis bankrotigo kaj gia agado ankau

6esis.

Juganto la situacion de.la praktika disvastigo de la ambafrkonku- _'

rantaj sistemoj Esperanto kaj Ido, kiel lau la kvanto da lernolibroj,
La l™

a
£*

J «o-mo -

literaturajoj. specialaj eldonajoj, tiel ankau lau la nombro de organi-

zajoj kaj lau la nombro de apartai adeptoj, ni devas konstati, ke la

sistemo Ido estis disvastigita kaj aplikata almcnau dekoble pli malmulte

ol la sistemo Esperanto 2
.*

Dimi sia paralela ekzistado ambaii sistemoj — Esperanto kaj Ido,

aplikataj de siaj adeptoj, dauris evolui memstare kaj sendepende mm
de la alia. La apero de Ido ne detrais la esperantan movadon, sed ankau

Esperanto ne sukcesis likvidi la reformistan movadon. La eblon de

ioma progreso donis al la sistemo Ido la. esperantistoj, kiuj forlasis pro

gi la sistemon Esperanto en la unua tempo post la apero de Ido.

Nature Esperanto, kiel lingvo pli disvastigita kaj pli aplikita,

havis pli da sancoj por sukcesa propagando. La eefa kerno de la idistaro

estis formata el personoj esence malamikaj ne nur al la lingvo-formoj

de Esperanto, sed ankau al la «kaoso de gia evoluo», kiel estis traktata

la «libera evoluo» de Esperanto. Do fakte ekzistis jam du frakcioj de la

Mondolingvo-movado: la Esperanta-amasa, esence demokrata kaj la

1 K. W. Biihrer kaj A. Saager, «La organizado de la intelekta laboro per la Ponto»,

Ansbach] 1911.
* "

'

. , .

2 Vidu la ruslingvan brosuron «Ido, tak nazyvajemyj naiicno usoversenstvovanny]

esperaotri*. (bio, la ticl numata science pevfektigita esperanto), Moskva, 1923.

ia* 195
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Partoprenantoj- de la Ill-a Universala Esperanto Kongreso e.i Cambridge en la j.iyu/.

Ida, de liomoj principe fremdaj al la amasa lingvo-movado kun in par-

lament-sajna gvidorgano.

La sistemoj Esperanto kaj Ido, originantaj el la sama radiko, nature

estas proksimaj unu al la alia, kaj la personoj, kiuj posedas unu el la

du sistemoj, facile komprenas la alian kaj post malgranda lerno povas

gin ekposedi. La apartaj detaloj kaj ccoj en la konstmo. de ambafi siste-

moj estas traktata] diverse de diversaj personoj kaj havis subjektivajn

. deiendantojn kaj kritikantojn.

Tial certe ni pravas, asertante, ke en tin batalo pli gravis la personoj

kaj soeiaj konsideroj, scd ne konsideroj pure-lingvaj (
41

).

La morto de Coutu r a t, okazinta pro aiitomobila akcidento

en augusto de la j. 1914. fails tre senteblan baton al la tuta ido-movado.

Dum la mondmilito aperadis nur unu sola idista gazeto en Svedio 1
.

Nur post la lino de 1' milito komeueigis ionia vigiigo oi la Unukro

de Ido. En la j. j. 1920—1922 iutempe sajnis, ke la Ido-movado enkelkaj

regionoj povos super! la Esperantan. Estis de la idistoj entreprenita

sistema agitado, ligita kun la laudire efektiviginta akcepto de Ido

flanke dc°speciala komisiono de la Komunista Internacio.
.
Tamen la

Ekzekutiva Komitato de Komintern fans speeialan klarigon, ke tin

ci akcepto neniarn estis decidita.

* «Mondo», Stockholm, 1912—1928,- kiaifl gi anoncis sian transiron al la lingvo

Novial.



Depost la j. 1921 estis arangataj internaciaj idistaj kongresoj. Ciun

ol ili partoprenis tre malmultenombra kongresanaro, do jaro al jaro

malkreskinta *.

Gis mm ni -parolis nur pri la aiitoroj, kies reformoprojektoj aperis La rcEormprojcktoj de
jam antau la j. 1914. La nombro do la reformemuloj tamcn estis plen- la period© 1910—192G
igata pere de ciam aperantaj novaj volontuloj. En la j. 1919 en Leipzig

P. V 1 z 2 eldonis projekton de «plibonigita» Esperanto, multfaze

simila al la reformoprojckto de Z a m e n h -I el la j. 1894.

Kedaktoro de la idista gazeto «L' Edukero», eldoninta en la j. 1923

en Genevo gazeton «Defirs», Marcel P e s c h, prilab oris en la

j. 1923 novan projekton «Espido» — miksajon el Esperanto kaj Ido.

La skizo de tin ci proje'kto estis presita en la gazeto «Kosmoglott» 3
.

N. J 11 s m a n v 4 datumas sub la j. 1920 neeldonitan projekton

de esperantisto V. 8 m u r 1 — «Esperido» au «Ariadna lingvo»

(Arling). Tin ci projekto restas al ni nekonata, sed jam en la j. 1917.

V. § m 11 r 1 eldonis en Petrograclo esperantan inforrmlon, kin di-

stingigas per kelkaj korektajoj en la lingvo Esperanto. Ci tiuj korek-

tajoj multokaze estas profunde individuaj kaj kontrauaj al la gen ralaj

principoj do la konstruo de logika kaj simpla gramatiko. Ekz.: en Espe-
ranto — «ne estas» kaj en la sistemo de § m u r 1 — «nes».

Estas konataj ankaii aliaj reformprojcktoj, pli an malpli dctale

ellaboritaj. , /

La autoro de unu plua projekto, kin kombinis la simpligojn de la

latina gramatiko kim la sistemo de Ido, estis membro de la Academia
pro Interlingua, W. Schw a r z el Lauenburg. Sola cldonajo en tin

ci sistemo estis postkarto de la j. 1922, enha-
..

-

vanta la indekson de la proponataj gramati- f'
r

.-
"''--

: •>"/•'
:.::.!

kaj sangoj
(
47

). ; ..-..^ ,--,„'•
.|

En la gazeto «Kosmoglott» estis presita alia '. S^'^i^M ''

projekto de anonima autoro «Aspiranto», kin j"; '"'%C< I

estas miksajo de principoj kaj elementoj de ••

Ido kaj Occidental. 5
.

P. S t j a n
(
40

) komunikas 6 pri pluraj

aiitoroj kaj projektoj: T. M a r tinea 11 kun
neelclonita projekto «Monda Hnguo», 1924;.,

D-ro M. Ta.lmeyel New York kun pro-

jekto «Amlo», 1924

"

7
; E. F. Mac Pike el

Chicago—-.Syiirlictic Language*. 1922; usunanu

K 11 1 b a c k i «Esperanto plibonigita», 1925;

F r e d. C. W i n g f i e 1 d el Chicago —
«Plibonigita Esperanto*, 1926; manuskripta D-ro Max Tolmey

projekto «Univorsal» do Ha r ley- V a m u
(Harkov-Berlin), kin riiatas al la j. 1925 kaj estas projekto' de eti-

mologie reformita Esperanto, k.. a.

1 En la VIII-a internacia k&ngreso idista, okazinta en Freiburg (Baden) en aiigusto

1929, partoprenis nur cirkaft 30—40 personoj («IIeroldo de Esperanto*, n-o 39/535,

;27. sept. 1929)(47)./ ' \ '
. ....V;. .'-.'."

. . •

."'-' ...:-'-• •

2 Paul Volz, «Ausfiihrliche Grammatik des verbesserten Esperantos*, Leipzig,

191 9(
48

).
•

3 <<K.osmoglott», Roval, 1923, n-o 5, pg. 62—63, la artikolo «Espido, mixuro ek
Esperanto ed Ido>>.(

47
).

^-«Mondo», Stockholm, 1926, n-o 2, pg..48(
47

).

5 «Kosmoglott», 1924, n-o 1/2, pg. 8—9, artikolo «Unnowi Reform-Esperanto* (471)
6 «Mondo», Stockholm, 1923; n-o' 12, pg. 296 (47).

_

7 Suplemento a Raborto XXVI [, «Reflekti pri la Universala linguo e nova vorti»,

New York, 1925. '" -
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Anonime elpasis usonano H. E. 11 d y in o n d kun projekto

«Esperido» x de la j. 1925. Jen estas ekzemplo do tin &. sistemo: «Espe-

rido estas facile lcrnu, facile lcgu kaj facile komprenn». Iom pli poste a

H. E. R a y m o n d faris — lau metodo simila al tin de R. d e

S a u s s u r e — proponon pri nnuecigo de Esperanto kaj Ido per sta-

rigo de nova sistemo AngJido. Ekzemple: cevalo (esp.) — kavalo (ido) —
chevaliro (anglido); ciu — omna— ycda; vaporo — vaporo — stiin.

Ciuj ci sistemoj diferencigas (kaj tre negrave) de Esperanto kaj

Ido au en siaj gramatikaj reguloj, au en ortografio, au en la principoj,

lau kiuj estis kompilitaj la koncernaj vortaroj.

Ekzistas ec pli suprajaj reformoproponoj, kiel ekzemple sistemo

«Ido avancit» de Robert Harding el Londono, kin proponas

konservi la sistembazon de Ido, sed forigi la neprajn distingajn finajojn

por la substantivoj, adjcktivoj kaj por la estanta tempo de la vcrboj.

Sed dumtempe tiu ci sistemo sin montris presita nur en sola letero

de Harding al E. de W a h 1 3
.

lun apartaforman reformon de la esperanta alfabeto provis enk.on-

duki la gazeto «Unuigita Tutliomaro», .
en Hamburg, kin konservis

la supersignojn, sed enkondukis la literon x kaj duoblajn konsonantojn:

«Kongresso», «Kollekto», «Kommunisto», «Orthographio» ktp.

En la j. 1930 — la renoviginta eldono de tiu gazeto lasis tiujn pro-

vojn kaj ekuzis la ortografion klasikan.

En Rusio eksidisto N. Rubinin projcktis sian propran sistemon

. «Sintesal». Sola teksto de tin sistemo apcris en Pariza revuo «Tolero»

(februaro, 1931, N 29, p. 354).

- Ankau en la sama revuo estis prezentita la sistemo «Mundial» de bra-

zila eksidisto F r. V; Lore n z (vidu artikolon «C]ave dil lingue

internacionale Mundial» en «Tolero», 1930, p. 245, 259, 270).

En diversaj N-oj de la sama revuo ni rcnkontas plurajn similajn

_ projektojn: Ido Novialisat de Tz., Ido Simpligata («Tolero»v N 29,

p. 352), Ido Keformita (Tankerton, Kent) kaj multaj aliaj. Ci ciujn

bagatelajn projektojn, en "kiuj kelkfoje aperis presite nur po 1-2 pagoj,

ec ne cblas citi.

La iiuna stato de Ido- La nombra kresko de la malmulte cliferencaj lau sia esenco reformc-

movado projektoj kaj proponoj instigis L. d e Beaufront kaj aliajn

gvidantajn idistojn protesti kontrau la plua reformado en la lingvo

kaj proponi ke oni daurigu la periodon de stabileco, starigitan en la

j. 1913. Tiu ci propono estis vocdonita en la fino de la j. 1924 en la

Intcrnacia Ido-unio. La vocdonon partoprenis fearkau 500 idistoj. En

rezulto de la vocdonado la periodo de la stabileco estis daurigita por

pluaj du jaroj. Tamen granda parto de la vocdonintoj (149 kontrau

270) sin montris dezirantoj de la pluaj reformaj esploradoj.

Post la~milito 1914—1918 en Ido aperis nur diverstempe cirkau

10 gazetetoj, kelkaj el ili — unufoje dum du kaj pli da monatoj, kun

amplekso je 4—8 pago] de malgranda libra formato. Tiuj gazotoj ekzi-

stas ne el la abonrimedoj, sed el diversaj subvencioj kaj donacoj. La
'

". " •

'

apero de Occidenial (v. p. 209) tre sanceligis la idistajn organizaj ojn. Mul-

taj teoriuloj, kiuj siatempe foriris al Ido el la esperanta movado, nun lasis

i «Esperido» — The newlatin. — «A Child of Hope», Kalamazoo, Michigan,

U. S. A,, (kaj samloke analogia eldono — en Esperanto)

(

47
).

2 «Cosmoglotta», Wien, 1927, n-o .6(43), p. 100.

3 «Kosmoglott>> J
1925, n-o 1/2, pg. 12.

198



la tendaroji cle Ido,.pro la pli naturaspekta kaj teorie pli nuancigita

Occidental 1
.

La jaro 1926 estis kriza jaro por la Ido-movado. La cefaj Ido-gazetoj

vidis la riskon de plena ceso, kaj inter la idistaro elkreskis fortaj skis-

ma.j tendencoj. Komeneante de la j. 1927, la oficiala organo de la Ido-

unio kaj de Ido-akademio «Mondo» dedicis siajn pagojn al libera] disku-

toj pri la reformoj en la lingvo kaj farigis organo de nova organizajo

«Solimura» — de la societo de universala racia lingvo. En la gazeto-

komencis aperi, krom la artikoloj en Ido, ankau artikoloj en aliaj nov-
latinaj kaj novlatinidaj internaciaj lingvoj. Kaj fine la liuuiita gazeto

komence de la jaro 1929 transiris al

la propagando de la nova ling\ o,

kreita de 0. Jespersen— «Novial».

Pri la fakta skalo de la idista

movado oni povas jugi nur proksi- ..'.
mume. En la plena tutmonda aclre-

;

saro de la j. 1923,. en kiu ne malpli

ol duono de la tuta kvanto estas la . -
.

' -*

t. n. «mortintaj animoj» kaj ec sim- \-^~'~

plaj esperantistoj, estas enpresitaj \ , -%^^*<^ -"^If^
la nomoj de 4000 idistoj. Tamen "'^

.

la membrokvanto de internacia Ido- /£•:< ^,

asocio en la sama j. 1923 ne superis
t r ^/ c,:s^~

"'--•*
>. ,

600 personojn. La Tutmsia idista .,-^4-^?t: /:','. i:;S^>'^-. .

imio havis en aprilo de la j. 1923

1930 konuukis 2
, ke en la i. 1928

la progresiva frakcio de la idistaro '

(gvidata de A h 1 b e r g el Stock- 0'
t

".

f:-^'i-i'X'' ' -
' 'c'Y-^V-. 'it?-

'\

holm) konsistis el 147 anoj kaj, la
ssŝ ^^^^ms^^is^^^^^^^^

konservativa frakcio (gvidata de _
•

N o e t z 1 i el Zurich)—el 120 anoj. L. de Beaufrout (1925 j.)

Fr. B n c k e 1 samloke malkovris

la sekreton, ke la plejgranda nacia Iclo-Asocio, la germana, havis en

la j. 1926 nur 145 membrojn kaj ke la Internacia Unio de idistoj,

kun centrd en Parizo, havis en la j. 1930 apenaii 500 membrojn.

.Dum la jaroj 1928—1930 la krizo en la Ido-movado farigis pie]

akra. La malforta .movaclo frakciigis je progresemuloj, celantaj pluen

reform! la lingvon, kaj konservativuloj, kontrauaj al iuj pluaj reformoj.

La idea gvidanto de tin konservativa partio fari gis — pro ironio de

sorto—la patro de Ido mem, L. de-Beaufroii t. En la komenco
de. la j. 1931 ekzistis nur mm konsiderinda dumonata ido-revuo «Prd-

greso», eldon?.ta eh Parizo, sed ankau tiu ci revuo estigis forte opozr-

ciata de.la ido-konservativuloj.

Samtempe kun tiu ci krizo de ' Ido aperis multaj novaj projektoj

pri sahgoj kaj reformoj en Esperanto kaj speciale en Ido.

La.praktikautiligo de Esperanto en tin. tempo dame kreskis.
_

L^ioJS^Xit-

1 Gedem i N. Nekrasov, «Sovremennoe Ido-dvijenie» (La - nuna Ido-movado),

Izd. .GK.SESR, Moskva, 1928(4-5)(
47

). -
. ,

--

2 Folii di la Interrsistemal Uniono por Mondolingiio/ Bayreuth', .1929—30."
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Certan intereson prezentas la sube sekvantaj tabeloj, montrantaj
la kreskon kaj disvastigon de la imiversala Esperanto-movado kaj cer-

pitaj el la fundamenta verko de St o j an(40
):

G r a i' i k a 1 a b v 1 o p r i k r e s k o

s t a r o en tutmondo
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El tiuj ci tabeloj ni vidas, ke post malkresko dum la jaroj militaj,

tuj post gia fino, lamovado esperantista ree komencas plukreski.

Multe kreskis ankau la literaturo de Esperanto. En la kapitala verko

de P. S t o j a ii
(
40

) estas menciitaj 3 825 csperanto-elclonajoj, sed

fakte ajieris certe multe pli da csperanto-libroj. En la jaroj 18S7—1928,

lau St o jan, aperis entute 1568 esperanto-verkoj, lernaj kaj propa-

ganda] en 50 diversaj nacilingvoj. Neeesas jimarki, ke la lerna kaj pro-

paganda literaturo ampleksas nur 40—50% el la tuta libraro, konccr-

nanta Esperanton au presita Esperante. Pri laiijara kresko de la tuta

tiu libraro oni ppvas jugi lau statistika tabeleto, ellaborita de Espe-

rantista Centra Oficejo en la j. 1910: en la j. 1889 estis 29 libroj, en la

j. 1894—881ibroj, en la j. 1899—123 libroj,. en la j. 1904—211 libroj

kaj en la j. 1909—1330 libroj.

Dum la mondmilito kaj post gi aparte grandigis publikigo de libroj

pri sociaj ekonomiaj problemoj.

I— l«l l J ILL. '
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For montri la liunan staton de la espcranto-movado, ni citu la ofi-

cialan statistikon esperantistan, kin estas ciuokaze absolute fidinda

kaj ec sendube multe ne kompleta.

La kalkulado, entreprenita en 1927—1928 de prof. D-ro J. Diet-

terle, direktoro de la Esperanto-Instituto por la Germana Regno en

Leipzig, donis sekvantajn ciferojn:

En 120 diversaj landoj de ciuj kvm partoj de la terglobo, en 7209 lokoj

de la mondo, ekzistas entute 126 575 registrita.j esperantistoj. El ili

41 751 estas organizitaj en 1776 grupoj (inter ili 632 fakaj grupoj),

16 987 estas izole vivantaj en lokoj, kie no estas grupoj, kaj 67 837 estas
' okscergrupaj csperantistoj on lokoj, kie. estas grupoj. I.)um la. j;iro 1920

la grupoj okazigis 253.1 kursojn de esperanto 1
.

Kiomgrade tiu ci statistiko estas nekompleta, montras al ni la ci-

feroj pri Sovet-Unio. Por tiu ci lasta la statistiko de prof. Dietterle

donas 425 lokojn, en kiuj ekzistas esperantistoj; 95 grupojn, 2.126 mem-
brojn de trnj grupoj, 1479 xzole vivantajn esperantistojn en lokoj, kie

ne estas grupoj, kaj 2 121 ekstergrupajn esperantistojn en lokoj, kie

grupoj ekzistas. Dume samjara oficiala statistiko de Sovetrespublikara

Esperantista Unio 2 montras 448 lokojn, en kiuj ekzistas membroj
de tiu ci organizajo, 527 esperanto-grupojn kaj 16 066 organizitajn espe-

rantistojn sur la teritorio de Sovet-Unio. Neorganizitajn ekstergrupajn

esperantistojn la statistiko de SEU ec tute ne donas. Cetere ankau gi

mem estas tute ne kompleta.

Oni povas supozi, ke la cititaj statistikoj respegulas ne pli ol

du trionojn de la vera situacio, tamen ec ili estas sufice imponaj
por ^onstati la forton do la movado esperantista.

» x «Esperanto», oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio, Geneve, n-o
335-336 (7-8), Julio-AQgusto 1928, pg. 134—156. '

•

2 «Bulteno de Sovetrespiiblikara Esperantista Unio», Moskva, n-o 11-12, Aiigusto-

Septernbro 1927, pg.J.01—106.
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XIII

LA INDIVIDUALlSTAJ PROJEKTOJ, KOMPKOMISAJ INTER
ESPERANTO KAJ. LA FLEKSIAJ LINGVOJ ANGLO-ROMANAJ

. (1909 — 1930)

La plej bona internacia lingvo ostas tiu,

kin estas plej facile akirebla por la plej-

• multo de homoj.

Prof. Jespersen

Post laiieble detala priskribo de la.evoluo deVsolapiik-Interlingua,

de Esperanto kaj de la'tuta serio de giaj refonno-prtjektoj inter- kiuj

la plej cefa estis Ido, nun ni devas pritrakti ankoraii pluajn -prjj'ekt jjn,

clevenantajn ankaii de lasama grun.do Esperanto-Ido, seacelantaj truvon

de la sercata, plej perfekta europa anglo-romana lingvo-sistemo.

De la lingva vidpunkto tiuj sercadoj estis pravigeblaj, car ili stari-

gis originalan principon—eltrovi «la lingvon plej facilan por la plej-

multo de P homoj de okcident-europa kulturo». Tamen aliel statis

la afero de la socia vidpunkto.

Amasa Volaptik-movado disfalis, kaj rezulte la standardo de la estinta

Volapuk-Akademio estis levita de Peano, kiu sukcesis 6irkau gi

grapigi aron da homoj, revantaj pri internacia refirmigo de moderni-

. gita latino. Tiuj celadoj estis pJene pravigeblaj laii vidpunkto de certaj

sociaj—klerulaj, latinistaj rondo]

.

Esperanto, heredinta certan parton de plej progresemaj volapiiki-

stoj, pluen evomis kiel lingvo amasa, socie kaj kolektive kreata kaj

pliricigata (
44

).- Ido, kreita de superaj intelektuloj, forsiris de tiu mo-

vado la homojn, pensantajn laii malpli demokrata kaj laii pli aiitokrata

maniero pri alcentngo, de la internaci-lingvo-movado ce iu legdonanta

autoritata institucio. Ciuokaze ankaii la idistaro prezentis certan^ ana-

ron, certe limiginta sin per la soeiaj premisoj, laii kiuj ili konsidoris

la lingvo-organizon kaj evolubn.

La projektistoj, pri kiuj ni nun intencas paroli, sirigis for do Inter-

lingua, de Esperanto kaj de Ido. Laii socia vidpunkto ili fakle revcnis

al la tradicioj de la individualista projektado, kiu forte floris kaj havis

rajton flori antau la periodo Volapuk-Esperanto.

Certe, pluraj el tiuj projektoj, kiel ni vidos, sukcesis gajni iun nom-

bron da adeptoj, sed en komparo kun la amas-movado de Esperanto

ati kun limigite-sociklasa Interlingua — tiuj projektistoj trovigis on

multoble pli malfaciJa situacio. Trovi por siaj lingvoj iun pli vastan

bazon ili neniel povis. Plejbonokaze per argument-ado piaMingvaj

detaloj, ncniom per argumentoj socie kaj amase konvinkigaj — tiuj lingvoj

sukcesis nur pluen frakciigi kaj sckciigi la Ido-movadon, kies adepto.i
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!

I •:

grandparte ciam ankarau konsideris siajn lingvo -formojn pli

gravaj ~ol la rolon de. praktika - internacia lingvo, socie Jam uzata,

praktikata kaj pluen evoluigata.

Aldone tre karakteriza por konsiderinda parto el tiuj projektoj

cstas tio, ke la projektantoj sufice kategorie rompis la striktan regule-

con kaj la aglutinan tradicion do la artefaritaj lingvoj kaj, celante kon-

servon de la internacieco por siaj lingvo-derivajoj, allasis nc nur diver-

sajn esceptojn el siaj reguloj, malkonkordon inter la litero kaj la sono

esprimata, sed ee certan sangon de la radikoformoj — depende de fin.

Ida afikso estas al tin radiko aldonata.

Unua en la vico de tiuj projektintoj estis A." -M i c h a u x, prezi-

dinto de la I-ain(ernaciakoi)greso de esperantistoj en Boulogne-s.-M.. kiu

publikigis sub pseudonimo «A. M. Boningue» sistemon de la lingvo

«Romanal» ,

1
. En la j. 1912

A. M i c h a u x eldonis ge-

neralan trakta,jon pri diversa
j

sistenioj de Inferlingua kaj

pli precizigis la formojn de

Romanal 2
. En la j. i. 1919

kaj 1922 aperis uovaj eldo-

n oj de tiu ei })rojektf>, sul)

titolo «Anglo-latina helpa lin-

gvo». La lasta el tiuj eldo-

noj liavas tiutauparolon de

prof. P e a n o 3
.

Certan internson liavas en

si la fakto, ke en la j. 1917,

dum la milito M i c h a u x
rekomendis sian projekton,

kiel sistemon de Esperanto,

purigitan de germanismoj kaj

tial pli akeepteblan por la

statoj de Entento. •....*

La diferencoj inter la novlatinaj projektoj de la tipo de «Latino

sine flexione» kaj sistcmo «Romanal» estas unuavice en la plia interna-

cieco de la vortoj de Romanal, en kiu forestas la latinaj vortoj arkaikaj,

ne plu uzataj en la modernaj kulturaj lingyoj, kaj duavice— en tio;

ke Romanal posedas certajn difinitajn gramatikajn regulojn D

En si a lasta libro A. M i c h a u x penis meti limon inter la adep-

toj de «la simpligata klasika latino», al kiu li alklasifikas la sistemojn

de P e a n o, Basso, H e 1 y kaj adeptoj de la «modernigita la-

tino), al kiuj li, krom si mem, aldonas ankail I) e W a h 1 kaj M e y s-

mans..
Kiel ekzempla teksto de Romanal povas servi la traduko de jena

i'razo: «La plej bona lielpa lingvo estas tiu, kiun povas facile konipreni

la amerikanoj de la nordo kaj tiuj de la, sudo — «Li meliori lingue auxi-

liari est ille, quel possan facilim comprendar li americanos del norde

et illos del sude».

A. Michaux

A. Michaux 1909

1 «Rouianal—Metode de international lin'gue(texteRomanal traducted en Franci)»,

Editor A. M. Boningue, Boulogne-sur-Mer, 1909(47).
" 2 A. Michaux, «Etude de projets soumis a l'Academie pro Interlingua. sur la

Langue. Universelle», Boulogne-sur-Mer, 1912(47).
3 A. Michaux, «Romanal. Langue auxiliaire Anglo-Latino\ Buulogne-siu--

Mer, 1922(*7
).
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J. Slonimski (1910-

1928)

Bel Monaco (19 J 2)

3.. Weisbart
(1909—1930)

Certan intereson prezentas.projekto de novlatinida lingvo, de J. S 1 o-

nimski, cldonita en la j. 1910 en Varsovio 1
. En la j. 1923 (P. S t o-

j a- n (
40

) notas la j. 1924) apcris nova verko de la sama autoro 2
. Generale

tiu projekto estas iom mallerta imitajo de Romanal, sen ties bonkva-

litoj kaj ankaii sen bonkvalitoj de Interlingua, kin estas komprenebla

almenaii por la latinistoj umiavide. P. S t o j a n (
40

) notas kun de-

mando-signo (?), ke Slonimski, jam en la .j. 1910 ellaboris

projekton de «Linguo Romana Universalis scd gustecpn de tio ni ne

povas konfirmi. En la j. 1926 tin projekto estis pluen perfektigita .
3

Al la jaro 1912 rilatas plua forte latinidigita projekto de universala

lingvo «Fraternitat». La autoro de tin ci projekto estis Eedento de li

Baroni del. Monaco. _Ni renkontas en la gazctaro, dedieita al la

problemoj de universala lingvo nnr apartajn notojn pri tiu lingvo 4
.

Lau sia formo Fraternitat estas plej proksima al la sistcmo Romanal,

sed posedis tre simpligitan, ne eiam internaeiaii ortografion, ekz.: jeo-

lojik (geologia), esistanz (ekzisto) k. m. a.

Germana idisto Wei sb art prilaboris en la j. 1909 projekton

de lingvo «Unial». De tin ci projekto estas al ni konata nur litografe

presita slrizo de la gramatiko. La
• - -jgrnzgih --- ,- ;

-
: ""' ' dissendita de W e i s b a r t cir-

,* ,

r

„.'/
:
/;.";>..- kulera letero al ciuj amikoj de

,^v : !:V;''^l^ internacia lingvo, esperantistoj

•£"« •* - : \\&£%\&*i\. ka
.f

idistoj, kun alvoko unuigi

0^^^W^
~****

l*^^\*~ ~ r '.-
' cirkau la nova sistemo «Lingue

_.

;."
-'''

'/;/

'
"_ International—Unial» restis sen

<£<iOi".-*'*.- \ respondo.

'?jf-^.-:V:r^. .^ _'. ;.- Dum la sekvintaj du jaroj

'£'.';"&
? *ri&-l -Vr -,. W e i s b a r t. laboris pri la plia-

~
:
'/.''^ koncizigo de sia projekto, al kiu

^tp'r^j li donis la n onion «Enropal». 5

<«~.. .-
[

Certan intereson liavas la

lastaj proponoj de J. "W e i s-

b a r t.

W e i s b a r t kun tiuj siaj

proponoj pri «mez-europaj» lin-

^^fe^j gvoformoj havis antaiiulon —
W. B o r g i n s. kiu oklonis

•'."'-''.': en la. j. 19.11, lau la indikoj do

W e i s b a r t mem anoniman
:~]'\>-, "

• verkon «Sur la vojo al efiropa.

-j"<~_
J

lingvo>> <!
. La pliparto el lakon-

kretaj proponoj de Borgiu-s
poste estis praktike enkorpigitaj

;ir'_l?A.".*C:. en la projekton «Medial».

Wei sb art konstruis sian

novan lingvon «Medial» sur la

anglolatina bazo, sed por di-

ferenco de la sistemoj de Interlingua li donis al sia lingvo koncizajn

gramatikajn formojn.

y-.s,

mm*

J. Weisbart

4 J. Slonimski, «Po\vszechny jezyk romanski—Liuguo Romani Univer-

sale», Warszawa, 1910.
2 J. Slonimski, « Jezyk neofomanski (Lingua neoromani)» Warszawa, 1923(47).
3 «Mondo», Stockholm, 1926, n-o 12, pag. 296(47).
1 La gazetn « Progress?, Petersburg, 1913, n-o 2, pg. 14.

5 J. Weisbart, «Europal. Kurze Grammatik und Begrundung», Hamburg (1912?).

6 «Auf dem Wege der europaischen Sprache», Berlin, 1911.
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En la jaro 1923 aperis en germana lingvo la uriua lernolibro de Me-
dial, en nekomplete prilaborita aspekto 1

. En la j. 1925 W e i s b a r t

eldonis plenan lernolibron, kiu estis presita kun teksto en sola Medial 2
.

En la j. 1926 en Nurnberg komencis aperi en tiu ci lingvo dumonata
folio «Unione».

Jen ekzempla frazo en Medial: «Le
..
interlingue deva essir facil ed

familier for tutos». — La internacia lingvo devas esti facila kaj gepatra

por ciuj

.

La, provoj de W c i s b a r t instigi la novlatinistan akadcmion,
ke gi agnosku lian lingvon samvalida al la sistemoj de Interlingua,

fiaskis.

En konienco de la j. 1927 W e i s b a r t, ontombiginte sian pro-

jekton, preparigis dedici siajn fortojn al laboroj pri la kreo de eiirazia

lingvo, pli facile lernebla por la japanoj kaj einoj. Por varbado de kun-
laborantoj por tin ci celo li komencis eldoni en Esperanto en Nurnberg
specialan organon «Mnndolingvo». Tarnen post la 2-a numero li cesi-

gis gian aperadon.

Jam post 3 jaroj ni ree vidas W e i s b a r t kun nova projekto
«Mundi Latin» 3

.

La nombro de l'aiitoroj, propcnintaj po 3, 4 kaj ec pli da projektoj sidni Bond
eiam kreskis. (1910—1926)

Sidni B o n d, iama idisto, en la j. 1910 prilaboris projekton
«Mondlingu». Tio estis kuraga proksimigo al sistemo de interlingua.

Ne estas al ni konataj iuj eldonajoj en tiu ci sistemo, krom-la noto en la

gazeto de la novlatinista- akademio 4
. Sidni Bond rezignis la .-

"

neprajn finajojn, o, a, e por la substantivoj, adjektivoj kajadverboj,
sed ciuj liaj verboj finigas per a.

Ekzernploj: «Sol splenda. Nokt sequa jorn. Vesper esa pos jorn ed
ante nokt. (Suno lumas. Nokto sekvas tagon. Vespero estas post tago

kaj antau nokt<\) ..

En certaj okazoj Bond preferas la germanajn radikojn al la la-

tinaj, ekz. germanan v i n t e r, anstatau la latina li i e m e.

P e a n o nur duone aprobis la projekton de Bon d. En la j. 1912,
S. Bond, reprilaborinte sian projekton, aperigis gin sub la nova
nomo «Omnez» 5

. Post unu plua jaro sekvis alia variajo de la sama pro-

jekto — «Domni» 6
. La diferencoj inter tiuj projektoj sin montras en

diversaj variajoj, kelkafoje ec sufice aprioriaj. Ekzempie, en la lasta

projekto (Domni) la difinita artikolo havas formon «oin», tute fremdan
al. iu natura lingvo.

En la j. 1921 Sidni Bond transformis sian antauan sistemon
«Domui» jo nova sistemo <<Optoez>>. La postsignoj ih tiu Ci sistemo re-

stis enapartaj artikoloj de Bon d, presitaj en la gazeto «Kosmoglott» 7
.

Optoez montras pli grandan proksiniigon de Bon d 'al la tipo de anglo-

latina universala lingvo.

Kiani en la j. 1926 aperis eldonita nova libro de Bond, la lingvo
ricevis en gi jam kvinan noiuon «Meso>> s

.

1 Josef Woi.sbart. '.International Konmn-lingne Meilial*, 'sNiinibor?:, 1023?)
2 Josef ed Betti Weisbart, «Ilustrat A-Be-Oedarie del Lingue Medial Europam,

Niirnberg, 1925.
3 Vidu «Tolero», Paris, 1930, n-o 21, p. 227. -

4 «Academia pro Interlingua. Discussiones», 1910, n-o 7, p. p. 195—19G.
5 Sidni E. Bond., «Omnez», Wellington, Sommerset, 1912.

•*

6 Sidni E. Bond, «Domni— Lingua International. Gramatik et specimenes»,
Wellington, 1913.

7 «Kosmoglott», Reval, 1922, n-o 9, pg. 54-55(47
). -

'

8 Sidni E. Bond, «Meso. Gramatik et Specimenes», Wellington, Sommerset,
1926(4').



La diferenco de tin ci proj'ekto do la sistemoj de Intcrlingua konsi-

"stas el kvanto da lingvelementoj de la angla deveno kaj el la pli konci-

zigitaj gramatikaj reguloj, prenitaj prefere el la lingvo angla.

Kiel ekzempla teksto de tin ci lingvo estas jena frazo: «Te basi most

bon por lingu international esti elementes latinal vivint en lingus mo-

derm (La plej bona bazo por internacia lingvo estas latinaj e'lementoj,

vivantaj en la modernaj lingvoj).

t « Komno»lotiko - Kun la nombrokresko de la projektoj de universala lingvo, kirn apero

scieneo pri univer- de diversaj skoloj kaj tendencoj en tin ci fako farigis pli kaj plimalfa-

sala artcfarita lingvo cile sin orienti inter ill

.

Aperis aparta scienco — kosmoglotiko, kiu sin okupis per studo

en la konstrno de la universalaj tutmondaj lingvoj, per difino de iliaj

konsistigaj elementoj, de iliaj formoj kaj interrilatoj'^
_

Interesan komparon inter la plej signifaj projektoj, nlate la fraz-

kaj vortkonstruon k. ceter., donas speciala brosuro, eldonita en la j. 1912

de' la pli kaj pli favorema al novlatino frankc-belga Ido-jnr'nalo «La

Belga Sonorilo» l
.

.

Ne-tralaj jurnaloj, de- Faritaj estis multfojaj provoj organizi la eldonadon de speciala]

dicitaj al la problemo jumaloj, dedicitaj .al generalaj problemoj de imivesaia lingvo. Kiel

de kosmoglotik unua e j +iuj pirnaloj cstis eldonita en la j. 1908 de Ada m Miller
«Correspondense International)) 2

. Pli poste en

la j. 1912, en Essen, End. Hesse eldonis

germanlingve jurnalon, dedicitari al la arte-

faritaj lingvoj «Der Weltsprache-Freund» (Amiko

de moiidliiigW) 3
. Sinrilan eldonajon en pli so-

lida skalo penis efektivigi, en la sama j.^ 1912,

redaktoro de Bndapesta esperantista jurnalo

A. M a r i c li. Estis publikigita la 1-a nu-

inero de «Revue ' Cosmoglottique» 4
,

dedicita

al ciuj sistemoj de la artefaritaj lingvo] senesce-

pte, sed pli ol la 1-an numeron la afero no

^ ..
transpasis.

Lasocieto «Kos- 1
' En Rusio, kie la ideoj de interlinguistoj

,

moglott» ll&B^gi%J^^H% favoraj por la latinidaj lingvoformoj, ne liavis

sukceson, fondigis en la j. 1916 (eii Petrograd)

A. Marich ]a societo «Kosmoglott».

G-iaj fondintoj estis W. Rosenberger,
prof. J. B a u d o i n d e Co u-r ten a y, Vs. C e s i h i n, V.

B m u r 1 o, P. S t o j a n, kaj E. D r e z e n. La celo dela so-

sieto estis kompara studo kaj studakcclo de la sistemoj de ciuj in-

ternaciaj artefaritaj lingvoj. En la j. j. 1916—17 la societo «Kosmo-

glott» montris intensivan agadon, faris serion da kunvenoj kaj crganizis

kelkajn prelegojn dedicitajn al diversaj sistemoj de universala lingvo.

Enlaj. 1919, post la morto de W. Rosenberger, la gvidado

de la societo transiris al meritplena k.smoglotikisto, esperantist.v

kaj eksakademiano de Volapuk — V. Smurl i.«.

'En la j. 1924 V. Smurlo kaj E. de Wahl ronovigis la

agadon de la societo «K>,smogLtt» en Reval (nuna Tallin), kie E: de

Wall 1 kcmenais eldonadi jurnalon «Kosmoglott» en sia pr^pra limrvi

«Occidental».

1 «Comparaison des divers types actuels de langues.internationales»', articles

extraits de la revue «La Belga Sonorilo», Bruxelles, 19 L2.
_

.

_

2 «Corrcspondens3 International*, mcnsual organe por liber discusione de pro-

blema de intc-rnatknal lingue.- Carlisle. Anglia 1908.

3 «Der Weltsprache-Freund», Essen, 1912, n-oj 1—12.
4 «Revue Cosmoglottique»,-l9l2, n-o 1, Budapest (

47
).
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Nun necosas iom paro'li pri W. Rosenbcrge r, kin foririnte

el la Akademio (v. p. 169), finis la memstaran cllaboron de nova projekto
«Reform-Neutral», preninte por la elirpunktoj Idiom-Neutral kaj 'sian

«Projekt reformed* (1907). La lernolibroj de tiu ci sistemo aperis en la

j.1912, samtempe en la germana, franca kaj angla lingvoj 1
.

La eefaj difereneajoj de Reform-Neutral, kie.1 ankafi de refonnita
projekto de la j. 1907, kompare kun la primitiva Idiom-Neutral, kon-
sistas el. la akcepto de internaciaj formoj^de ortografio kaj el la konforma
komplikigo de la reguloj de l'elparolo. Generale, Reform-Neutral okupas
mczan lokon 'liter la prim ; tiva Idiom-Neutral kaj sistemoj de Interlingua.

Kiel tekstekzemplo do Reform-Neutral povas scrvi jena frazo: «I,in-

gui artificial leplu nov abandone prineipe del scriptur sevcramente
fonetical. E ili av reson! (La plcj novaj artefaritaj lingvoj malakeeptas
la principon de severe fonetika skribo. Kaj ili estas pravaj!)»

La fidela al R o s e n b e r g e r peterburga grupo de neutralistoj,

konsistanta el 9 veterauoj de volapiikismo, "formis la fundamental
grupon de la «Reform-neutralistoj».

Rose n b e rger renovigis en la «praktika universala lingvo
Reform-Neutral* 2 eldonadon de la cesinta aperi en la j. 1908 jurnalo
«Progress». .•
• Ingeniero-nietalurgo V. Petrasevic (pseudonimo V. P e-

vie), en la jaro 1917 publikigis la bazajn tezojn de internacia lingvo
«Glot» 3

,
por kiu, gis ellaboro de sia propra vortaro, li rekomendis uzi

la vortaron de Refjrm-Neutral.
En la projekto de P e t r a s e v i c trovigas siaspeca arta pre-

mise, kiu difinas gian diferencon de la aliaj aualogiaj projektoj.

Pet r a s e v i e celis «anstafcaiii la gramatikajn kategoriojn per
kategorioj logikaj». «Tia anstatauo», li skribas, «permesus al ni ne uzi
arbitrajn gramatikajn regulojn kaj koncentrigi la studadon de inter-

nacia lingvo al studado de sola leksika materialo». Sian leksikan (vor-
taran) materialon Petrasevic kompletigas el vortoj, «kiuj pre-
zentas maksimumon de konateco». Foresto de la tekstoj de tiu ci sistemo
malhelpas la jugon pri tio, en kiu grado kaj mezuro, post la detala
prilaboro, tiu ci sistemo sin montrus facile komprenebla kaj lernetuu
Sed kelkaj apartaj gramatikaj elementoj (kiel ekz. «ak» por «kaj» aii

«i» por la verbo «esti») tute ne povis akceli la nomitan facil-kompre-
neblecon.

Pli poste la aiitoro refaris sian sistemon, celante pli internacian
transskribon de kelkaj elementoj de la lingvo, ekz. «Glot» anstatau
«Glott»

l

. Petrasevic eldonis en. la j. 1918 hektografiitan brosu-
ron, dedieitan al tiu ci iorn refarita projekto V

Oni Jie rajtas ne atenti la projekton de N. J u S in a n o v, konata
rusa idisio, kiu jam en la j. 1917 cllaboris projekton de raeia internacia
lingvo «efcem». La unuaj informoj en la gazetaro pri tiu ci sistemo cstis

presitaj en la j. 1922 5
.

Retenante sin sur la bazo de Ja novlatinidaj lingvoj, J u s m a-

n o v, sin kasinte sub pseudonimo E. Fir u z a b a d o v, enkon-

1 Fraucligva eldono: W. Rost-nborgi.T, « Coins de langue univorselle pratique
Reform Neutral*, Leipzig, 1912 kaj samloke la eldonoj- germana kaj angla(47 ).

2 «Progress», journal in Cosinolingue practical 'Reform-Neutral, Petersburg,
1912—14.

. .

-

3 V. Pevich, «Osnovy mejdunarodnago jazyka 'Glot'"»,, Petrograd, " 1917(47 ).
la vortaron de «Reform-^Neutral».

.

'4 Vidu artikolon «Glott de v petracevitc» en «Kosmoglott», Reval, 1922, n-o 9,

pg. 51—52(
47

):

5 «Tolero», Paris, 1931, n-o 28, p. 334(47).

W. Rosenberffer 1912

V. PetrascYi6
1918)

(1917

.Jusmanov (i.9.17-

1922)



dukis rigore fonetikan alfabeton, forigante la duoblajn literojn: idistajn

ch kaj sh, kaj latinajn ph kaj th. Li ankau forigis la majnsklojn. La
Yortoj cstis clektitaj laueble plej mallongaj, sed tiuj, en kiuj ne estas

detruita la rekonebleco kaj internacia formo de la elektitaj radikoj.

«E-t-e-m» estas lau la difino de Jusma n o v ekondmio de tempo
energio kaj rimedoj (ekonomi tempor, energi, medi). En certa grado

tin ci projekto estas reveno de Ido al Idiom-neutral de la Volapiikista

akademio ]
.

A. Milter (1918) A. Miller, la aiitoro de la sistemo «Corintic» kaj redaktoro de la

jurnalo «Correspon dense international)) en la j. 1908, eldonis en la j. 1917

alian projekton «Extra lingue) 2
, en kiu li provas fari sintezon de la

angla kaj latina lingvoj.

La Casucla (1922) Unu plua projekto de universala lingvo «La Casuela»
.
estis ellabo-

rita de anonima aiitoro, eksvolapiikisfco kaj esperantisto. La sole restin-

tajn ekzemplojn de tiu ci lingvo oni povas trovi en la gazeto «Kosmo-
glott» 3

: «I)e ziente mternacionala Ungues cognita, la mas simpla e

eleganta estaz sine dubito La Gasuela». (El la cento da konataj inter-

naciaj lingvoj la plej simpla kaj eleganta estas sendube La Casuela).

Ni konas nur presitan cirkuleron de la Anglo-Franca literatura

oficejo, eldonitan en Paris en 1922 j. (
47

), franclingve (sen indiko de

dato kaj loko de la eldono) kaj entenantan la bazojn de tiu ci sistemo.

Lau kelkaj siaj gramatikaj reguloj kaj lau sia ortografio, tiu ci

projekto malsimilas la sistemojn de Interlingua kaj de Esperanto-Ido.

La aiitoro S. V o i r o 1 rekonis sian autorecon jam en la j. 1927 4
.

Weforliiig (1928) Idisto E. Weferling en la j. 1923 publikigis sian kompro-

misan sistemon «Unesal» 5
,

posedantan kelkajn perfektajn trajtojn,

sed destinitan por la sama malsukccso, kiel la aliaj antauirantaj kompro-

misaj sistemoj. Jen ekzempla frazo lau tiu ci sistemo: «L'Alfabet abso-

luten deva esir fonetikal. To es tre fasilcn realigebli sen tro grandi

deformade del natural ortograii». (La alfabeto devas esti nepre fonetika.

Tio estas facile realigebla sen tro granda sango de la natura ortografio.)

Weferling informas nin pri sia alia projekto, rilatanta al

la j. 1925, sed dume ne eldonita— «Pranskrit». Jugante lau la donita

tekstoprovo, la nomita projekto estas nur variajo de la primitiva «Une-

sal». ...
Eo de Wall! En la j. 1909, post prilaboro de siaj ideoj en la perfektigo de «Idiom-

(1900-^-1922) Neutral» (vidu p. 167), E. de W a h 1 konstruis harmonian siste-

mon de universala helpa lingvo «Auli». La unua artikolo en tiu ci lingvo,

komprenebla unuavide por ciuj scipovantaj ion el la latinidaj lingvoj,
'

estis presita en la organo de la akademio jam en la j. 1909 6
.

.La eefa ideo, kiu inspiris W a h 1, estis provo starigi perfektan

lingvon, ce kiu la internaciaj formoj de la derivitajoj estu atingataj

per absoluta regula sistemeco.

Certe en tiu sia celado W a h 1 sukcesis pli ol iu ajn el aliaj pro-

jektistoj. Sed por atingi tiun kompromison inter la principo] de mter-

nacieco' kaj reguleco - W a ti 1 devis pagi karan prezon:^ lia lingve

ccsis esti aglutinkaraktera. La formo do radikoj . esta.s sangataj — lau

certaj reguloj, sed tamen sangataj. Tiamaniere el radiko construct

1 «Kosmoglott», 1922, n-o 6, pg. 1—2(
47

).

2 «Acadcmia pro Interlingual, 1921, n-o 1, pg. 3, Torino(47 )-
3 «KosmogIott», Reval, 1922, n-o 9, pg. 55—56.
4 «Academia pro interlingua», Torino, p. 9.

8 Ericli Weferling, «Unesal Interlingu (Korapromis Esperanto-Ido-Occidental)

kom baze por l'union de omni Mondelinguistes», Braunschweig (1923)(
47

).

«
'' 6 «Academia pro Interlingua -— Discussiones», augusto 1909, Torino, pg. 21—

25 (*7).

- jBWIfw*««ll ll im i Wl liii llld ii i ..
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(konstru) estas derivata — construe t-o r, el radiko a in a (am) —
a m a-t-o r; el— vide r-(vid)— v i s-i b i 1, v i s-i o n, el pre-
ten d-(pretend)— p r e t e n-s-i o n k. t. p.

Per tia sistemo estis kvazafi reguligita la «fien:sieco» de la lingvo.

Sed la eefajo—la lingvo farigis pli malfacila, la lingvo akiris okcident-

eiiropan karakteron; la lingvo artefanta perdis sian aglutinan karakte-

ron, kin lauesence — ne lauforme — alproksimigis gin al la popoloj

orientaj, orient-aziaj kaj turko-tataraj.

Artikoloj de W a li 1 en tin ci lingvo aperis en la gazetoj «Lingua
iiiteriiational^-Bntxelle*, «P™gress»-Peterbnrgo. Post tie Ja sistemo

estis rec, aldone, nove prilaborita kaj

en la, j. 1922 en Reval (Tallinn)

E. d e W a h 1 komencas eldoni

en sia lingvo, novenomita «Occiden-

tal», gazeton «Kosmoglott» 1
.

Cis 1? mezo de la j. 1924 tiu ci • ViC t$£Sv |s&fe
dazeto estis samtempe ankau organo

ee «Aeademia pro Interlmgua» kaj

gnhavis artikolojn en diversa.j nov- .
'%*'„ t&S^^£

latinaj kaj novlatinidaj lingvoj. En ' -%-t?~. 'f'A--L0
'

la j. 1924 la gazeto sin fordonis /. ;- _-,J-

ekskluzive al la propogando kaj de- .-'... "f'\

fendode la ideojde la sistemo Occi- \ ' -'•. '?

dental. ,

'
• .

- ._"
,

'—

*

En la j. 1923 aperis mallongaj l%^
:

WM&B^S&&0i^
gramatikoj de Occidental en la lin-

gvoj franca, germana, anglakaj rusa

(en la lasta litografie multobligita) 2
.

En la j. 1924 la Viena societo

de idistoj kaj iom pli jioste lagrupo ..

'

Ay. '^Jl^l
de idistoj en Brno (CelioslovaKio) ~ •"*

°'

i"

siris la kontakton kun Ido kaj tran- E. Wail

siris al Occidental.

Videblan sukceson alportis al Occidental la transiro de la pariza

idista grupo, kun ties gvidanto M. d e G u e s n e t. Lastatempe

inter la protektantoj de la occidentalista movado aperis la nomoj de

profesoroj J. Baudouin d e C o u r t e n a y kaj d-ro Albert
G ix 6 r a r d, prof, de Stanforda imiversitato en Kalifornio,

Lernolibroj kaj gramatikoj de la lingvo Occidental gis nun aperis

-

en pluraj europaj lingvoj. Tamen la cefa propagando estas farata inter

idanoj kaj interlinguanoj. Plej boae statas la Occidental-propagando

inter germanoj. Ankaii por germanoj estas verkita plej bona Occidental-

lernilo 3
.

Poligrafiitaj nacie-propagandaj bultenoj de Occidental estas eldo-

nataj en Anglio, Fraueio, Svisio kaj Oefio-Siovakio. Kiel solaj literatu-

rajoj libroformaj ekzistas en Occidental nur «Nationalism in Occident»

de Rabindranatii Thagore kaj «Paneuropan Manifest* de d-ro Couden-

hove Kalergi.

La fleksia karaktero de Occidental, allasanta modifon de la lingvo-

elementoj (radiko j kaj afiksoj), estas per si mom sufice karakteriza, por

ke tiu sistemo estu konsiderata,. kiel sistemo esence okcident-europa

1 «Kosmoglott», iurnal de lingue international; 1922—1926, Reval, Estonia
(
47

).

2 E. de Wahl, «Occidental, unic natural,- vermen neutral e max facil e compren-

sibil lingue por international relatione.?. Clef pour Franeais>, Reval, 1922 ('"),

3 E. Pi gal, — «Occiderital. Die Weltsprache», Stuttgart, 1930,
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kita al

glotta»

Cardenas (1921—1923)

JRIedel kaj SclieHers

(1923—1980)

H. Milner (1927)

kai ne posedanta tiim plian ne nur europan, internaeieeon kaj demo-

kratiecoii de la strukturo, khm donas enkonduko en la lmgvon de la

severa aglutinismo.

En la i 1927 la eldonloko de la gazeto «Kosmoglott» estis transio-

"Wien kaj kune kun tio la nomo mem de la gazeto fangis «Cosmo-

Al 1a sama momento rilatas la diplomatia paso de la occiden-
c

talistoi kiui celas, kontraumeti sian sistemon, kiel rcprezentanton

de la okcidenteiiropa kulturo, al Esperanto, kiel lingvo de onenteu-

ropai kai aziaj barbaruloj kaj bolsevikoj.
_

"

Makraii ciaj sia
3

ecoj, kiuj metas gin kvazau inter la perf&rta regu-

leea Esperanto kai la perfekte natureca Interlmgua, Occidental ne ka-

pablas supen la individualismajn reformistajn tendeneojn. Jam en

la i 1930 E W a h 1 estis devigita interveni kun speciaia respondo

adresita al kelkaj Occidental^ reformatio] - K a m s t e d t, Creux

^'Occidental kaj konsiderinda parto de similtendencaj projektoj certe

respe^ulas la tendeneojn de okcident-europa impenahsmo. JNiaopinie

tuto prave en la A* 10-12, 1930 j., de la Interlingua- gazeto «Schola

et Vita» (Torino) — J. Weis b a r t skribis, ke «Occidental aperas

kiel lingvo de moderna imperialisma okoidento. Se la venkmta Entento

en la i 1918 volus konstrm inn Entento-lingvon — esence franco-anglo-

satoan' tiu lingvo komplete koineidus kun Occidental)). Vere la ocei-

dentalistojargumentas
2 ,ke E. Walil estas Midevene nek anglo, nek

franco Tamen tiu argumento estas tre malforta, car ne gravas la pro-

iektinto, sed gravas la sociaj rondoj kaj ideoj, kiuj kapablus havi sim-

patioin por Occidental. Nu, certe tiajn simpatiantojn por Occidental,

kontraumetata al esperanto, oni povas trovi nur inter la menso] okci-

dent-europaj, imperialisme pensantaj.

P S'toianH informas pri la detale ellabonta samspeca apo-

sterioria projekto «Hom idyomo», eldonita en la j. 1921 kaj kies autoro

estas C. C a r d e n a s
3

. En la j. 1923 aperis alia lermlo jam en angla

m
Enlai 1923 D-ro F. Riedol kaj 0. Scheffcrs prcsigis

en la gazeto «Kosmoglott» artikolon, dedicitan al la pnncipoj de um-

versala lingvo kaj verkitan en la lingvosistemo «Umti Langue» *.
_

De post la j. 1929 ni renkontas tekstojn de tiu Lingvo en la panza

revueto «Tolero».
.

,' ,
\

-
'

-.

En tiu cl projekto, bazita sur la latina] eiemento], om donas rrnidi-

keblan rolon ankau al la elementoj de la anglo-germaiia deveno.

En la i 1930 RiedelkajScheffers publikigis poligrainte

verketon en sia «Uniti Langue» kun celo montri ke sur la bazo de la

anglo-romana alianco estas kreebla lingvo facile komprenebla por

ciui okcident-europanoj
5

.
.

.

Akceptinte principe la radikaron de Occidental, pastro Milnei

la autoro de lingvoprojekto «Cosman» 6
,
prems el tiu radikaro nur M/

i E Wahl, ^Response pri li reiormpropositiones» — poligrafiita brosureto

cldonita'de Occidental -Buro (Chapelle, Suisse) Jumo 1930

2 Vidu «He]vetia», organ del Suiss._ Association por Occ. Chapelle, 1931, IN L—4.

3 C Cardenas, «Hom idvomo», Wien, 1921. ^ . .. -, ,, i,

* .Kosmoglott,, Reval, 1923, n-o 1, p|. "10-14, artikolo «Pnnz,pes de Monde-

langue^C^)
Soheffe^ f

«Uniti Languo, an ^tetoatuml 1^ ba^t rf je
.

comun itcs of de Germanic and Romanie langues», Dessau, 1930. Vidu ankau «Schola

6t
-

V
^c'o« lingue' uliS P^ropan, Pan^Asian, Pan-America, gan-

dibl al p>rim vise ane studio par coll interessato.Edition L. Beer, pnntene Kaibita

apu Aussij, Checoslovaquia, 1927 (
47

),
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j

da yorto] kaj por la resto prenis la radikojn el la plei ekstrcmo malsa-
i

maj imgvoj de la mondo: cina, araba, hindaj ktp. Al tiu ci miksita
|

vortaro estas akomodita gramatiko kompromise-meza inter Esperanto-
;

Ho kai Occidental. Sed, krom la eblan plojan uuiversalecon, I autoro
;

celis ankau grandan harmonion kaj bclsonecon de sia lingvo. Por pli
,;

tacile koustrui la frazojn enla interrilatoj kun la ekstereuropanoj,
;

H. M 1
1
n e r permesas en sia Imgvo konstrui' la vortojn kaj frazoin

1

an special^ «pidgm»-fonnoj , en ciu aparta okazo tute malsamlj. El la

;

tuto sin formis Imgvo, kiun ilustru la ekzemplo: «Nor pater, so du es

: n^^^i^^^ unuclIamaDdetaaivi^ntai JcSpe, eil (17g8
.

' al Max Mil Her au W. s t- «-\;-.r -. -~„v ~. ^ --..< .~.^r*#~

.

5„
w a 1 d, ne malkuragis malkasc ba- I

tali por la ideo de artefarita lingvo I
;

internacia, post sia foriro de Espe- I

ranto cstis imu el la iondintoj kaj c

• gravaj subtenantoj de la Ido-mo- j

;

vado. Post multjara laboro por Ido I -

li publikigis projekton de sia pro- -
3

!. pra lingvo internacia, kiunlinomis 1.

«Novial» 1. Novial lau sia struktu- .

j

];
ro.okupas pozicion mezan inter la i*.%e"Y:V -J0!i^^

:'^&$^
' pli nature aspektanta Occidental kaj I

;

pli reguligitaj Esperanto kaj Ido.
j

;
En. sian projekton prof. J e s-

" * /*-/£*$
I perse 11 eirmetis tiujn pliboni-
i gojn kaj sangojn, kiujn li ne sukcesis

I

"

siatempe enkonduki en Idon. La cefaj
~?

'^ * '"'*

^J.j
'j karakterizajoj de lia lingvo estas: "1

,

;

forigo de la literoj C kaj Z, foresto ' ->, J&7«£ /A'zifffi^?*
de supersignoj, komplikaj reguloj ^^fe^^^K^^^»^H

[.
pri akcento, distingo de genroj per

'; finajoj (-0—vira, -a—virina, -e— 0. Jespersen

.;
neutra), plurala finigo-—s, gene-

;

tivo formata per—n (la tiel nomata saksa formo de genitivo) ; tial la frazo
i «la laboro de viroj»— estas en Novial: «li homosen laboro». Krome
j

ekzistas en la lingvo lauvola akuzativo kun finigo -m, infinitivo, jen
? liavanta simplan radikan formon, jen kun antaumetata parteto '«tu»

r
(lekte, au tu lekte = legi) kaj analitikaj verbaj formoj. La vortaro

r plej parte konsistas el latinaj kaj latinidaj elementoj.
La propagandon de la lingvo koinencis de la j. 1929 konduki la mal-

i;nova ldista gazeto.«Mondo», eksorgano de la Idista Akademio, eldonata
on .Stockholm, km 10m post iom forlasis Idon kaj transiris al Novial 2

.

Por ekzemplo de teksto en Novial povas servi jena frazo: «Es inlie-
1
rant m li nature de Imgue, natural artifisiali, ke lu exista nur perc por homes, kel usa lu por tu komunika sen penses a altri persone?»

j
kio signiias: «Estas esenca en la naturo de lingvo, natura au artefarita',

' Otto Jespersen «Et Verdenssprog», Editeria: Pios Boghandel, Kobenhavn;
7.de la sama autoro: «An International Language, eld. George Allen and Unwin, Ltd.

iSp).
mtemationale Sprache», eld. Carl Winter, Heidelberg/

fl929* IT2^228?p).
XGYXlQ m' U intemational auxiliari lingue .

Stockholm,, febr.-

^taaaaeaaaxam



ke gi ekzistas nur per kaj por homoj, kill] uzas gin por komnniki siajti

PT^-t^Stemr^-k pnUikigo de la proiekto do prof. 0. J e „
«. „_„.. (»«) ~»«^ f de

1
et , intonoj kaj grania

tiko de nova lingvo «]N
T
ova,m» 1 eldomta do Or. ion net. m ciw okupis sine kompromise mezan pozicion inter Esperanto--Ido

kToccidental kaj en multaj okazoj, simile al Novial celis a amendopi

d? Ido Inter la aliaj paraleloj, ekzistanta inter Novial kaj Novani;
cie

Sin altrndas en okulojn stranga kontraueco en

• - - --—;,'—:-" ja lXzado kaj nenzado de la literoj K kai C, S

kaj Z. Tiel oni skribas en Novial: konsernant,

.;-*'--'-..
\ kai en Novam: eonsernant. Novial: ,siviliso

;

f ' 1H;

i:

serti, fransa; Novam: sivilizo, serta ktp. En

-r- f " '-;. Novam estas renkonteblaj vortoj, similaj al:

' Sw' ~ V
i

cener (germana — kennen) au orcener (ger-

lH% J' \ mana— erkennen). Same ldel Novial, Novam

posedas multe da pronomoj, el kinj kelkaj ludas

- " ' "T -
1

-sistemoj de koujuga-

.onjugacio de Novial

de Novam sintetika:

,
amud, liav amat,

had amat ktp.

Ekzempla *eksto el Novam: «Cem me ruc-re-

P. Ahlbe-g, dan super ji tri pasat yari, it es onfasila cle

rcdaktoro de la gazeto t^..^ ^ tmitQ ^^ rea]e efectlieved on Uil

^ "

compare tante.breva tempo», kio estas «Kiam

mi rerigardas la tri pasintajn jarojn, estas maliacile realc prezeiiti,

ke tie] multe estis realc efektivigita en kompare mallonga tempos

T . riWn Ni"notuankoraulaaperonenl929dekompletalernob
_. Jousten .(192<>)

Bacia lingv0 <<Mondik» do J o s. Jousten el Freiburg 2
.

Jen r/ini rtemploj: «Essa. koutont ko ti destine! Toprnn pcnseii,

due o pa len! Le vort pallet, rest parlet!» - «Estu kontenta torn da

destine! Unuo pensi, due paroli! La parolita vorto estas parolita»

Aiiai Drolektoi G "D'H a r v e prezentis en franca brosuro 3 sian «lerneblan
Aha, proje^o, .- L U J ^^ La VCrketo enhavas nur gramatikan

parton! La ortografio estas esence itala, pli kompnka ol^ce Es^anto

kaj Ido. Faktcla sistomo ple.irajto povas esti konsideiata k , u

u

el la kompromis-anglolatinaj sistemo], malgrau tio ke en la eidonua

lernilo forcstis iu vortaro.

Nur laii nomo de autoro d-ro Oka, profesoro de Tokia Alta

.ormala lernejo kaj fama japana biologo estis donita al ni in ormo

pri manuskripta proiekto, neme publikigita.- la sola piojcKio

ellaborita en Japan, o.
.

En augusta N-o de japan-esperanto gazeto «La BevuoOn^,
i 1931 nftr,vis kelkajn d.talojn pri tm pronto, ncmate *Zile^o>,

kin estis elaborita sur bazo de eiiropaj lingvo] ka] ipm &™11*

al Esperanto. Dum la tempo de sia pr^ektado (oirfam la 1890

d-ro Oka k.iiiis volapuk-on, sed no sens ankorau pn aptio ac

Esperanto

.

"^, Gazoto Intcrnasiona, Editoro: G. Toilet, Paris, 1928, 10 sinsekvaj

nUm"r

°iSuch der Internationalen Sprache «Mondib>, bearbeitet von: Jos.

Jousten. Aiitwerpcn, 1929 (
47

). .
. , p__.ii., iq ,0 f

47
..

8 G. 0. D'Harve, «Lu Panlmgua Romangle», Biuxelies, lydu ^ ;,

eec(>s_TS«T.MSTKv,?r
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Tu nekonata profesoro Lev an z i n .
prezentis on ]a revueto «Tofero>>

(J 930, M> 22, p.' 224) anoncon pri kreo de societo «palia» (pan-angio-

latin association), kin dcvis celi propagandon de «susal» (spoken united

states american language). La projektanto deklaris, kc dum 4o jaroj

li laboris sur tiu kamp;>. Tamen pluajn sekvojn lia anonco ne liavis.

La kelkfoje jam menciita revueto «Tolero» fangis dum la lasta tempo

]a eefa kampo, kie povis elmontri siajn sistcmojn ciuj individual] staj

projektantoj de la Mondolingvo. Apud la reformprojektoj de Ido kaj

Esperanto — tie ni povas trovi tckstojn en Romanal, Novial, Occiden-

tal kaj ankau en Mundi Latin (Weisbart), Auxiliar English (0. F. Fer-

gusson), Evoluto (Sidni Bond), Simplat kaj en multaj aliaj sistemoj.

Tamen tiuj provoj kaj projektetoj, preskau samnombraj kiel la le-

ganta.ro kaj la kunlaborantaro mem de la «Tolero», ne povas mn mteresi

kaj ne prczentas iun gravalon por .la generate mondolingva movado.

En la sistemoj Esperanto, Ido, Occidental, Novial, Interlingua

kaj ciuj ceteraj ai Hi pareneaj, ni viclas du tutc difinitajn kaj klare

malsamajn direktojn; tiu de praktika facila aposterioria, demokratia

lau sia karaktero Esperanto kaj tin de la proksima al la natura latum

lingvo, aristokrateca Interlingua— la lingvo de scienculoj kaj perso-

noj, posedantaj la modcrnajn latinickjn lingvojn.

Ido kaj Occidental-Novial, ankorau tro junaj. olaipas inter tiuj

du polusoj"interan, kompromisan pozicion.

La cititaj kvin cefaj sistemoj enkorpigas en si cion, la on donis la

aposterioria-natura metodo de la konstruo de universala lingvo.

La ceteraj projektoj prezentas per si apartajn variajojn kun malesencaj

difcrcncoj. Sed la amatoroj-teoriuloj ne povas sin kontentigi per atm-

gitai rezultoj. Hi daiirc ellaboradas diversajn kompromisajn, sistemojn,

en tiu au alia grado similajn al la antau.e publikigitaj kaj bazitajn snr

la samaj principoj.

Per tio'ni finu la traesploron de la sistemoj de artofaritaj universala]

lingvo j. Ec sc iuloke aperis in projekto de internacia artefarita_ lingvo,

gi neniel povis doni ion novan, ion originalan, kio povus elstarigi tiun

projekton el la vico de aliaj projektoj, kreitaj pli frue.

Simila opinio estis esprimita ankau de internacia konferenco de la

autoroj kaj adeptoj de diversaj universallingvaj sistemoj, kiu kunvenis

la 9-an de augusto de la j. 1923 en Kassel.

La samon konstatis la konferenco de mondolingvistoj, km kunvenis

en Marto 1930 en Genevo.
.

La ideo de universala artefarita lingvo venis en si a evoluo gis Ja

finaj punktoj de tcoria prilaboro. La estonteco devas aparteni al la

praktika efektivigo de tiu ci ideo kaj al gia enkonduko en la realan

internacian vivon.
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- HV
LA INTE.RNACTA VIVO KAJ INTERNACIA LINGVO (1907—1914)

La penso de konservativuloj obstine asertas,, ke
:

|

Esperanto estas utopia entrepreno. La efektiva, natur-
lege evoluanta realeco no rapidante, scd ciam pli certe

renversas la opinion de la konservativuloj.

M. Gorki] (1921).

La vera senco kaj valoro de la ekzisto de lielpa internacia lingvo
devas trovigi ne en giaj teoriaj avantageeoj, sed en la ebleco de gia
praktika aplikado, en tin reala utilo, kiun gi povas doni ce la interna-
eiaj rilatoj.

Por la praktika trakto de la movado ne estas gravaj la rondetoj
de la lingvo-amatoroj, la organlzajoj idealiste-utopiaj, sed tiuj insti-

tucioj kaj organizajoj kiuj, persekutante iujn specialajn taskojn, efekti-

vigas tiujn ci taskojn mondskale. uzante la internacian helpan lingvon.

Disvastigo~de~!a lingvo Al la j. 1914 — komenco de la granda «milito de popoloj», kiu de-
Esperanto kafjia apH- truis la internaciajn rilatojn inter la landoj, la esperantistoj kalkulis

a ° M la oficialaj fontoj sur la tuta terglobo, preskau 1800 lokajn organ-
izajojn kaj eenton da gazctoj, dedicitaj al la e'sperantista movado,
propagando, evoluo kaj plirieigo de la lingvo. Laboroj de la Esperantista
Akademio, Lingva Komitato, de internaeiaj kaj naciaj kongresoj, orga-

nizaj laboroj por kreado de naciaj kaj lokaj esperantistaj societoj kaj

asocioj, la cksperimenta uzado de la lingvo ce internaeiaj rilatoj de
apartaj amatoroj-izoluloj — cio ci estis necesa etapo en la progreso

de artefarita' lingvo kaj ties konsekvenca transform] go el la retorta

skema produkto de la abstrakta lingvosintezo je elasta, multforma
kaj vivkapabla internacia, tntliomara clialekto, kin estas uzata de mnl-
taj homoj, en multaj lokoj kaj en rnnltaj fakoj de la homa vivo.

Post la libra ellaboro de la projekto, post la konstruigo de la grama-
tiko kaj vortaro, — la kresko de la movado kaj de gia adeptaro, ties

organizigo kaj praktika aplikado de la lingvo — estas la dua etapo

en la evoluo kaj realigo de la ideo de internacia lingvo.

Tio samtempe estas. tin ekzameno, kiun oni bezonas plenumi,. por

ricevi certecon je la taugeco kaj aplikebleco de la universala lingvo, je

vivkapablo de giaj konstrupovaj elementoj.

'

Diference de la aliaj projektoj kaj sistemoj, ci tiun ekzamenon la

lingvo Esperanto dum la periodo de la j. j. 1887 — 1914 faris komplete.

Ne ekzistas tia mondparto an lando, kie ne ekzistus esperantistoj, kie

oni ne povus audi la esperantan parolon, kie ne trovigus esperantista

organizajo kaj kie ne aperus io eldonita en tiu artefarita kaj tamen vi°

vanta, viva kaj evoluanta lingvo '

.



i\'e estas rasoj kaj nacioj, kies anoj ne utiligus ci tiun lingvon.-Ne
trovigas iu fako de la homa vivo, scieneo au de abstraktaj ideoj, kiuj

ne estus almenau unufoje pritusitaj en Esperanto. La esperanta gazetaro,

literaturo, scienca kaj tradukita, kaj ec io el la literaturo originala —
povas kurage konkuri kun la gazetaro kaj literaturo de malgrandaj
nacioj.

La lastaj en tin ko.nkuro liavas nur solan avantagon: sian longan La apliko die aliaj si-

ekziston kaj historian tradicion. Sed la longeco de ekzisto kaj honorinda stemoj

historia tradieio ne estas ja argumentoj kontrau juneeo kaj modemeco.
La plej granda parto el la internaciaj lingvoj restis projektaro tuto

neaplikita al la reala vivo. La apliko de la sistemoj de Interlingua ne
eliris el la linioj de la rondo de rigoraj speeialistoj kaj seienculoj.

La sistemo Ido, estante variajo de Esperanto, grupigis apud si per-

son ojn, kiujn ne kontentigis la stabileco kaj la maniero de soeia evoluo
de la lingvoformoj en Esperanto. Sed posedante adeptojn, nombrantajn
dum sia plej favora florperiodo no pli ol 10% de la tuta kvanto da espe-

rantistoj, Ido ne povis eliri sur la arenon de la vasta praktika aplikado.

La superigo de Esperanto-disvastigo kaj uzado kompare kun la aliaj

intern acilingvaj sistemoj okazis, kiel ni jam montris, ne nur dank'al
apartaj pure lingvaj ecoj, seel ankau dank' al certa soeie pravigita prin-

eiparo, kiu estis metita en la bazon de la lingvo-organizo kaj la lingvo-

evoluo.

Esperanto estas viva enkorpigo de la praktika ideo de internaeia

lingvo. Tio cetere no signifas ke gi ne posedas iujn malperfektajojn kaj
ke oni no povus fari en gi inn perfektigon. Sed tin perfektigo estas de la

'

esperantistoj realigata ne per arbitra sango de fundamentaj reguloj

de la lingvo, sed per konstanta aplikado de la lingvo en la praktiko
mem. Tiamaniere la reala vivpraktiko solvas ciujn diskutojn pri la

eblaj aldonoj kaj korektigoj en la lingvo-formoj. Tiamaniere estas gar-

dataj la interesoj de vasta publiko, postulantaj kiel eble plej grandan
stabilecon de la ekzistanta, praktike jam uzata internaeia lingvo.

Post sia dua etapo, post la jam plenumita praktika ekzameno, la praj£tika utili^o «!«» i««
internaeia lingvo devos levigi al la tria etapo — la etapo de praktika ternacia lingvo'

aplikado kaj utiligo por la bezonoj de la internaeia tuthomara vivo.

Se en la dua etapo la internaeia lingvo estas fakte nur eelo, en la

tria etapo gi rieevas pli modestan, sed pli propran rolon— de «rimedo»,

.Komencante de la j. 1906, kelkaj internaciaj kongresoj akceptis

tre favorajn por Esperanto rezoluciojn kaj rekomendis gian aplikon

kaj lernadon.

La formoj de praktika uzado de internaeia lingvo en tiu periodo

konformigis al la specifika karaktero de etburgaj .demokrataj organi-

zajoj de la antaumilita periodo.
_:

«Universala Esperanto-Asoeio», organizinta tra la mondo, err'

1 300 homlogataj lokoj, densan reton da siaj delegatoj, agentoj kaj

konsuloj, estis la plej bona montrilo, resumanta jam efektivigitajn

praktikajn rezultojn de la esperanta movado.
Por tre malalta jarkotizo UEA krom la senpaga dissendo

al ciuj anoj de ampleksa jarlibro, organizis en internaeia skalo vastan

priservadon de la bezonoj de siaj anoj.

Kelkan tempon ce UEA ekzistis speciala laborista fako. De la j. 1922

la laboro de UEA en USSR eesis. Tio tre influis la generalan nombron
de giaj delegitoj kaj membroj.

Oni povas observi ankau senduban kreskon de intereso al internaeia iEsperanto en Iafooristjij

lingvo, en la formo de gia konkreta realigo— Esperanto, flanke de la kajrevoluciemajx:on<foj

laboristaj kaj revoluciemaj organizajoj.

"Tib:

tail-



. Jam en la j. 1905, ce la socialista kongreso de Pariza regiono, orri

proponis rekomendi al la Iiiternacia socialista oficejo en Bmsclo, uzi

-por la oficiala korespondo la lingvon Esperanto. Tin ei propono tamcn

estis malakceptita.

Du jarojn poste ce la intemacia socialista kongreso en Stuttgart

(1907) J a u res kaj V a i 1 1 a n t lau la iniciativo de la socialista

J!!,!-.i> i:
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'lederacio de Aisne kaj kun la subteno de la dolcgitoj de Transvaal o,

starigis la demandon pri «elekto de iiiternacia lingvo por ciuj intevna-

ciaj socialistaj interrilatoj kaj por internaciaj kongresoj». La gvidantoj

de la germana socialista partio fiaskigis la demandon «kiel nesufiee

maturan». Estis ec tempo, kiam la gvidantoj de la germana social de-

.mokratio malpermcsis al la partia gazcta.ro. kaj spcciale al si'a centra

partia organo - «Vorwarts»- skribi ion pri Esperanto.
" ' Sed malgrau ciaj kontraiistaroj, malgrau la malpernicsoj de la gvi-

dantoj, Esperanto trovis inter la laboristoj ciam pli grandan nombron

: da adept oj' kaj guste en Germanio la «Germana Laborista Esperanto

Asocio» jam en la j .

.

j . 1911—1912 pre7 ^ntis per si tre soli dan organizitan

forton, kiu nombris pli ol 30 lokajn rupojn kaj organizajojn.
_

Komencis naskigi ankaii profesiaj ..caj fakaj esperantaj organizajoj.

La lauklasa diierencigo' /Komencante de lajj. 1908, klarigas la imuaj signoj de la lauklasa

de la Esperanto-moyado diferencigo en la Esperanto-movado. Por unua 1030 en diversaj lancloj

.

.; .--'.. formigas la naciaj laboristaj sindikataj kaj socialistaj grapoj deespe-

-.'.v \raniistoj, kiuj. poste organizigas je internaeia organizajo. Ce k inter-

naciaj iieutralaj kongresoj de . esperantistoj iom post iom maturigas Ja



bezono krei apartajn i'akajn kunveimjn, kie Esperanto estis jam lie

celo, seel rimedo por efektivigo de kelkaj internaciaj toskoj kaj csladoj.

La milito de la j. 1914—1918 interrompis la pluajn kJasajn

kaj profesiajn organizigojn en la mondo deesperantistoj. Latutmonda

Esperantaj elionajoj postmilitaj (1927 j.)

esperanto-movado estis disfendita de la ekbolinta milito je konsistigaj

naciaj partoj. Post la milito oni devis konstati: en kiun direkton sin

movos la disvastigo de la internacia lingvo. cu venis jam la tempo por

transformi la «proproceladon» de Esperanto je rimedo por, praktika

internacia laboro kaj cu trovos por si lokon la ideo de internacia lingvo

irieze de la alproksimigantaj mondaj kataklismoj?

17



La internacia lingvo
(hi in 1st milito

J,

a

internacia lingvo

post la milito

XV
.

POST LA MILITO (1919-1030)

Esperanto estas plej serioza provo—krei arteferitan

lingvon, komunan por ciuj popoloj. La scienculoj de la

tuta mondo, vidantaj pluan progreson de la scienco en

laeskanta unueeigo de la vastaj ..popol-amasoj, el kiuj

la scienco cerpas la fortojn por sia plua disfloro, — devas

aklami Esperanton kielunu el la vojoj por fortigo kaj

vastigo de simila umiecigo.

Akademiano A. . E. F e r s m a n. (1926).

Dum la milito de la 3. 1914 gis 1918 esperantistoj kun granda peno

gardis la antauajn rezultojn de la movado kaj siajn reciprokajn interri-

latojn. La franco] kaj germanoj en la nombro de aliaj rimedoj por rec'i-

proka kulpigo kaj defendo eluzis Esperanton por la agitaj celoj en la

neotralaj landoj L La Universala Esperanto-Asoeio priscrvis la orga,-

nizajojn por helpo kaj konsolo de la militkaptitoj kaj vunditoj en la

anglo-franco-germanaj koncentraj tendaroj.

Sed jen venas la jaroj 1919 kaj 1920. La militaj bataloj cesas. Sin:

la pesiloj de la mondhistorio aperas novaj faktoroj. La problemoj^kiuj

ankorafi antaunelonge esiis solvataj en la malvaste J oka, 1111 r bonsance

en la naoia skalo. akeeptas pli grandan akrecon. plum kategorit-oon

kaj iarigas prnblemoj. kiuj malkvietigas la tutan mondon kaj Ja tutan

homaron. Sin montris la fantomo de la nova decida lukto de la mondaj

potencoj.

Certe ne en tiuj moment oj kaj ne en tiuj cirkonstancoj la Internacia

lingvo povis pretendi por sia fina akcepto.

Sed cial la.bonfavoraj simptomoj montras ascrte, ke la duagrade

grava faktoro dum hi decida- batalo — lingvo internacia — farigos

nejjre grava faktoro post la venko, pacigo kaj ce la rekonstrno de la.

nova vivo sur novaj bazoj kaj en generala, tuthomara skalo.

Kime kun tio kreskas la/interesigo pri Esperanto en la laborisfa

aniaso. En la jaro 1919 la kongresoj de la usona, portugala, liispana kaj

fiwiu-a. knnfederaoioj de la laboro sin esprimis i'avore por la siibteno

de la lingvo Esperanto kaj por gia a-pliko ce la internaclaj rilatoj.^ Ln

kongreso de la franca komunista partio eu la j. 1921 akceptis rezolueiom

kin rekomendis lerni kaj apliki la lingvon Esperanto. La saman deculon

akeeptis la Tnternacio de la revoluciema instruistaro. Interuacio de la

nrilitpartoprenintoj kaj invalicloj de la milito k. m. a.

La britaj sindikatoj (trade unions), kies lingvo pli ol iu alia nacia

lingvo povas pretendi por la rolo de la internacia, ankau ce sia kongreso

en Scarborough en la jaro 1926 sin esprimis por la apliko de esperanto

. por la internaciaj rilatoj.

1 Vidu—srricn -Nova Esperanto Bibliuteb.-. Deutschi-r Esperanto Dif-nst.

Berlin 1917—18; ffaz ton ..Internacia Butteim-,. Berlin, 1915—1919; kaj <Cuinte
'

i\' initiative de pa"trona°;e. Pour la France par PEsp<$raiito>, Paris, 1915 (
J- 7

j.

En»aa**s*Erfn**M3tts.
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Post ia milito renaskigas precipe he naciaj senkoloraj propaganda]
esperanto-gazetoj, sed organoj de fakaj, profesiaj, politikaj kai Masai'
orgamzajoj. J

"
J

La esperantistoj mem en granda plimulto ne rilatas la faktoin indi-
ierente, sed aktive partoprenas ilin kaj akcelas la estonton per siai
scioj kaj per mternacie akirita sperto.

La imim laborista klubo esperantista estis fondita en la j. 1903 en La revoltbtockholm Trim ekzemplon du jarojn poste sekvis Frankfurt sur Main «smo
£a] poste aliaj Eurppaj kaj ekstereuropaj lokoj. Jam ee la 2-a univer-
sala kongreso en Genevo okazis siaspeca kongreseto de la «ruguloi»&nia jaro IJOy apens la imua socialisma esperanto-gazeto «Internacia
Socia Kevuo», kaj en la jaro 1910 alia laborista organo «Arbeiter-Esrje-
rantist» en Gennamo. La nova Iaborista esperantismo rezultis el aparta
bezono par la laboristoj. fprmi siajn proprajn metodojn de la apliko de
Esperanto, ear la burgaj metodoj estis por ili an fremdaj'au ec tiite
malamikaj. La aiitoro de Esperanto, al kin oni ne povas ne atribui
tre sagacan prognozon por la estonto de la kreita de li lino-vo skribis
en ia jaro 1910 jenan rimarkindan leteron al la rcdaktoro°de 'la nova
esperanto-organo Iaborista:

'

_

«La belan libnoran ekzempleron de la 'Laborista Esperantisto' mi
ncevis kun plezuro kaj mi sendas al vi mian sinceran dankon Al la
nova gazeto mi deziras plej bonan sukceson kaj mi esperas, ke la sukceso
certe ne mankos, car mi konas vian energion kaj laboremecon. La kampokum vi elektis por via laboraclo, estas tre grava: e b 1 e por n e n i u
c n la m o n d o n i a demokrata lingvo h a v a s t i a ngravecon, k i e 1 por la laboristo j, k a j mi e s p e-
ras ke pli a ii malpli true la lab oris tar o estos
la plej lorta apogo de nia afero. La laboristoi
n_e

<

sole spertos la u til on de Esperanto, sed
ill aniau pli ol aliaj sentos la'eseneon kaildeon^ae la esperantismo 1

.*

Ci tiujn vortojn brile pravigis la postmilita tempo, kiam la laborista
esperantista movado firmigis je konstantaj, cianTpli kreskantai orga-
nizajoj. j b

Tiuj organizajoj kreskis kaj evoluis en atmosfero, kiun oni ne povas
nomi kyieta. Oftaj bataloj kaj interpusigoj, kiuj karakterizas la revo-
lucian Jabonstan movadon en ties batalo kontrau la reformistoi «in
montns ankaii inter la laboristoj esperantistoj.

Sed tiuj bataloj. estante grava viviga elemento en la lingvo-uzo
aimibtis por Esperanto firman lokon ce la laboristoj kaj montris inter'
naeie ka] praktike, ke la problemo mem de la internacia lingvo estas
pli au malpli solvita.

°

Rrojn 3a grandaj laboristaj esperanto-organizajoj en Geniianio
ErancKK l-Jntjo

x
form i gas ankaii laborista.] est.era.nto-orgainzci.joi en

aha] landoj: Cehoslovakio, Finnlanclo, Usono, Bulgario,- Svedio Nor-
vegio, Italio^ Himgario k. a.

En kelkaj landoj la esperanto-organizajoj estis por la laboristoj
ia sola ph an malpli laulega formo de la. organize. En kelkaj landoj'.
kiel Jugoslavia Grekio, Kumanio, fondigis nur apartaj laboristaj gru-
po], sen formigo de tutlanda asocio.

Fan gas iakto. ke la nombro de la esperantistoj kreskas el la i'onto
de la ciam pli novaj aligantaj laboristoj multe pli ol el la fonto de la
aligantaj interklasaj intelektuloj.

1 Vidu «LaSocialisto». Wien, 1. TX. 1929, n-o 9, pg. 76.



La ideo de la tutmonda organize 6iam pli vaste evoluas kaj kreskas.

Se en la iaro 1914 el la 7 tiamaj laboristaj esperanto-organo] nur mm

cstis pure internaeia, en la jaro 1923 ekzemple ekzistis jam. kvm gaze-

toi intemaciai kai nur sep naciaj, l.okaj.

En lajaro 1921, 6c la XIII. Universal* kongreso fe Esperanto on

Pratt (CeLlovaMo), la revolucicnmj kaj to lab or.staj W«™1
fondis la «Sennaciecan Asoeion Tntmondan». Pes ok ja oj la ncanta ,

do la aktivaj membroj de tin ci asoeio atingis pli ol 6 000 en 42 landoj
.

latidoj

Tabolo ie kresko de SAT-anaro

En pli ol 1 600 punktoj kaj urboj do la mondo trovigfe »oj^de tin M

asoeio Uboristoi,-kiui cniris.la asoeion, komencis per Espeiarto pi

Sve^wtoprdn la iirtan internacian laboristan movadon, knnhp

"fn knn la cksterlandaj kamaradoj kaj pli aktive, sent! la komunecon

de tSeiarrrLcio, «•*-**£»^—

>

amnlekse- estis dimstigita tra la tuta mondo. La fakto de la ekzisto

^^SkrSanta disvaltigo de tin ci asoeio kaj de ^610^0 maL

grau la plcj malfavoraj eirkonstancoi, estis jam per si mem bona bazo

por la estonto. -

—T^mTro de SAT. Paris-Leipzig-Moskvo, 1929-1930, pg. 212 kaj 228.



Ec la skismo en la laborista esperanto-movado, kiu klare montrigis

en la j. 1929 kaj kiu en la j. 1930 kondukis al certa politike pli preciza

apartigo de la rcvoluoiema alo de SAT kaj de la naciaj- laboristaj Espe-

ranto-asocioj for el la idealismaj kontrau-sociaj teorioj, postrestajoj

de la antaumilita esperantismo kaj pacifismo, estas per si mem fakto

pmvauta kreskon kaj csencan fortigon de la movado.

Nuntempe, en 1931, ekzistas jam propogandaj naciaj esperanto-

asoeioj laboristaj en sekvantaj landoj: Austrio, Britio,. Belgip, Francio,

Algerio, Tunizio, Hungario, Germanio, Norvegio, Nederlando, Sovet-

Unio, Svcdio,. Svisio, Finnlando, Latvio, Polio, Cehoslovakio 1
.

Lastatempe fondigis ankau proletaj esperanto-asoeioj en Usono kaj Japa-

nio. Nau el ili eidonas siajn proprajn persorganojn. Aperadas ankoraii

pluraj informbultenoj laboristaj en esperanto, eldonataj de diversaj infcer-

naciaj institueioj kaj qrganizajoj per multobligo ne tipografia (ekzemple .

•

«Proleta Esperanta Koresponclanto» en Berlin, diversaj bultenoj de

proletaj ateistoj, de senstatanoj k. a.). Bonajn sancojn por sia plua dis-

volvo havas la eldonejo kaj la gazeto «Internaciisto», iniciatitaj de la

klasbatala opozieio en SAT.
_ _ ;

Inter la landaj laboristaj esperanto-asoeioj la plcj fortaj estas tiuj
EgpCraIlto eu - sovet

de Germanio kaj Sovet-Unio, havantaj ciu po kelkaj miloj da aktivaj "

J

' xjnio

membroj.
Ambau tiuj ci asocioj — en la landoj, kie plej klaras la politike

akraj sociaj bataloj — estas la fiefaj subtenantoj de la iormiginta ^klas-

batala opozieio en SAT». Kun ciu jaro pli grava kaj pli konsiderinda

farigas la movado esperantista en Sovet-Unio 2
.

En la antaumilita carista despotia Eusio ne ekzistis iu laborista-

organizajo esperantista. Nur post la Februara kaj cefe Oktobra revolu-

eioj de la jaro 1917 la amasoj laboristaj vigle ekinteresigis pri la inter-

naeia lingvo. Sed tiun intercsigon mortigis ofte la manko de lalerno-

libroj kaj ankau la cirkonstaneoj de la revoluciaj perturbadoj kaj de la .

civitana milito. La antaumilitaj eldonejoj de la esperantaj lernolibroj

neniam ec povis prezenti tiun kolosan postulon por la lernolibroj kaj

estas nenia miro, ke ciuj provizoj de la esperanto-lernolibroj cstis plene

eleerpitaj.

La internacia ideologic de la bolsevika revolucio estis ekstreme

favora bazo por progjesigo de la esperanto-movado. La rondetoj kaj

grupoj esperantista] preskau cie havis helpon kaj subtenon el la flanko

de la sovetaj kultur-klerigaj institueioj. En la jaro 1918 gis 1920 en

Moskvo ec ekzistis speciala «Domo de Esperanto», tre oportuna kaj

luksa nobela palaeeto, plene prezentita en la disponon de Moskvaj espe-

ranto-organizajoj por iliaj bezonoj. Nur la tiutempa pliakrigo de la ci-

vitana milito, malsato kaj detruigo de la tuta ekonomia vivo malebli-

gis, ke tin treege favora situacio konservigu.

Stabila kaj seninterrompa disvolvigado de 1' esperanto movado en

Sovet-Unio komencigis nur post la jaro 1922. La fondita en 1921, ce

la III-a Tutruslanda Kongreso esperantista en Petrogrado, Sovetres-

publikara Esperantista Unio iom post iom sulreesis koncentrigi ciujn

realajn fortojn de la movado kaj giajn disigitajn elementojn tiamaniere,

ke ebligis laboro Mi tute novaj metodoj kaj kun eksterordinara efekto.

Inter la specialaj sukcesoj de Sovetresp. Esp. Unio oni povas citi

la tutlandc centralizitan organizsistemon, kiu ebligis lauplanan agma-

1 Jarlibro de SAT, 1929—1930, pg. 42.
2 N. V. Neki-asov, «Tra USSR per Esperantos Axtikoloj «Rusa movado espe-

raiitista> kaj Sovcthuida Esp. Unio*, pg. 23—2G. Eld. de *La Nova Epoko->, Moskvo-

Kazanjo, 1926.
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iiieron kai sparadoi) d* hi rosursoj, h grandan kaj bonegan oldonadon
de la efika kaj science bazita propoganda literaturo, la senperan apli-
kadon de la lingvo por internacia laborista korespondado kolektiva
utiligata samtempe por gazetaro kaj por diversaj sociaj 'organizajoji
kaj precipe la konkeron de solida autoritato por esperanto inter la di-
versaj sovetaj institucioj, kiel Akademio de la Sciencoj, Komunista
Akademio, Popolkomisarejo de Posto kaj Telegrafo (kin uzas Espe-
ranton por surskriboj sur oficialaj postmarkoj de Sovet-Unio) ktp.

Rilato de la rcvoluciaj La faktoj atestas la kreskon de la esperantista movado kiu etendi-

SZriTlL&tonttk^^T**' -

al
v
rante 6iam P 11 g^da.jn amasojn da interesigantoj

3

lingvo Pri la internacia lingvo, gin studantaj kaj utiligantaj, -kaj kin ankafi
penetres profunden, donante al la.movado mem novan kaj pli signifan
sencon kaj pli altan socian valoron. La malamikoj kaj konkurantoj
de Esperanto ne povas nei ci tiujn faktojn.

Tial inter la plej objektive pensantaj' el ili pli kaj pli ofte aperas
la dcmando pn la dezirindeco, ke dume, antan la venonta mondkongreso
de la registaroj kaj popoloj, oni uzu la plej disvastigitan, kvankam evcn-
tuale ec malpli perfektan, Esperanton.

Sed car vice kirn Esperanto ekzistas aliaj sistemoj de la universal
-lingvo, estas interese scii, kicl rilatas al la aliaj sistemoj la revolueie-

_

maj esperantistoj. Kompletan respondon tiurilate ni trovas en la «Dekla-
racio», akceptita dum la internacia kongreso de la laboristaj esperanti-
stoj en 1923 en Kassel:

«La problemo pri Lingvo Internacia por la batalanta proletariaro
estas la problemo pri teknika interligilo kaj devas esti taksata eksklu-

:
'zive kiel tiela. .

La lingvo internacia, kiel ilo de interligo devas havi kaj havas ma-
terialan bazon en formo de la disvolvigintaj internaciaj rilatoi de la
moderna homaro.

De la vidpimkto de la revolucia materialismo — por la mina mn-
. mento grandan signifon prezentas vivrealigo de la ideo de lingvo inter-

. nacia kaj tuja gia utiligo.

La revoluciemaj esperantistoj, starigantaj unuavicen ne la perso-
najn preferajojn, sed la interesojn de sia klaso — unuigus cirkau unii
internacia lmgvo, en la okazo, se tin jam estus utiligata an oficiale
de la supera autoritato estus enkondukita kaj destinita por utiligado.

Tamen, ce la nunaj kondicoj kaj ce paralela ekzistado de du an ec
kelkaj samformaj sistemoj de la internacia lingvo, kies interna prok-
simeeo ne estas konata al la fremdaj liomoj, estas neeble antauvidi
oficialan mtervenon de iuj mondautoritatoj por definitiva solvo de la
problemo, pri enkonduko en la vivon de nnika sistemo de la lingvo in-
ternacia.

Tial defmitivan solvon de la problemo pri vivrealigo de la unik.-i

lingvo internacia necesas en la nuna momento dependigi de cia-m pli-

grandiganta bezono pri la lasta inter vastaj homamasoj kaj de ilia kre-
skanta konscio pri praktikaj rezultatoj, kiujn donas utiligado de la
ekzistantaj sistemoj.

Eelative malgranda je 10—15% diferenco en la materialoj «ri-;nn«-

tika kaj vortara de la sistemoj Esperanto, Ido kaj ceteraj modernaj
internaci-aposterioriaj projektoj de Lingvo Internacia ne devus esti

malhelpo por akcepto de nnu el ili kaj gia utiligo por la internacia ba-
talo kaj socikreado de la monda proletariaro.

En l& nuna momento, ne havante eblecon sen interveno de konni-
nagnoskita tutmonda legdonanta autoritato konsideri inn sistemon de
la lingvo internacia kiel unikan, — la revoluciemaj esperantistoj.

«
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havante por la bazo cie sia agado la interesojn de la internacia proleta-

rian), devas starigi kiel siajn taskojn:

a) kiel eble plej vaste popularigi la ideon do lingvo internacia;

b) praktike utiligadi kaj aplikadi en la internacia] rilatoj Esper-

anton, akirintan plej grandan disvastigon, ciufake provitan, kaj kiu

povas jam nun doni grandan utilon al la internaciaj rilatoj.»

Tiamaniere la baza celaclo de la revoluciaj esperantistoj estas ne

universala lingvo per si mem, sed la ebla praktika kaj nuntempa gia

utiligo.

Kaj ili montras tion ne nur pervorte, sed ankau perage. La proletaj

csperantistaj organizajoj nuntempe sin okupas ne tiom pri la propa-

gando de Esperanto, kiom pri gia praktika uzado per organizo do. in-

terligo kaj korespondado kim la translimaj laboristoj. Ci tiun laboron

alte taksas jam kelkaj gravaj internaciaj laboristaj institucioj.

La klasbatalaj laboristoj esperantistoj akceptis tre opozician, e6

bataleman sintenon rilate la neutralan esperantistan movadon. Per

tio ili cells antau cio purigi siajn vicojn de la sanceligantaj, necertaj,

plejparte interklasaj elementoj, kaj due la laboristaj esperantistoj ek-

sentis sin sufice fortaj por komenci la malkasan batalon kontrau cio,

kio estas burgeca kaj ekspluatema en la esperantista movado. Tio es-

tis necesa por akre apartigi sian movadon de la burga.

Kontrau la senenhava pacifismo kaj idealismo de la neiitralaj espe-

rantistoj la proletaj esperantistoj starigis sian profundan komprenon
de la internacilingva ideo en la vico de ciuj ceteraj aspiroj de la prolet-

aro al sia tutmonda emancipigo. La iama lingva kaj stila supereco

de la neiitralaj esperantistoj nuntempe anstatauigis per pli liberstila,

natura kaj evoluema, rica lingvo ce la esperantistoj proletaj, kiuj pason

post paso okupas la pozicion de la veraj gvidantoj de la praktika kaj

elasta, vere monda kaj internacie klara Esperanto. Ankau la vastaj

teoriaj studoj, kiujn faras nuntempe plejparte la sovetiaj esperantistoj

pri la lingvo-elemonta kaj konstrua esenco de Esperanto, ilia penado

seriozigi kaj bazigi ci tiun fkankon de la lingva vivo, alportas al Espe-

ranto kim ciu tago pli kaj pli gravan apogon en gia rezisto al la skola-

staj atakoj de la malvasteprofesiaj, dogmaj aii individualiste pensan-

taj lingvistoj.

Apartaj revoluciemaj idistoj volis imiti la vojon de la revoluciemaj

esperantistoj. Ili ankau provis krei pure revolucieman idismon. Sed
limigiia nombro da idistoj, manko de mateilaj kaj teknikaj rimedoj,

ce h genaufa tradicio de la ailtokrata lingvo-i'eguligo per iuj lingvo-

eentroj, kiu genis socia.n disfloron de la lingvo, ci cio neeviteble de-

vigis la idistojn koncentrigi sian atenton precipe ce la propagando de

sia lingvo kaj ce la kritikado de la tre konkuranta Esperanto.

En tiu rilato ne mankas kuriozajoj de tia speco, kiel. jena 1
: svedii

policisto kaj latva kaj svisa pastroj subtenas la «revolucian Ido-mov;i-

don.» Sekretario de la germana komunista Ido-organizajo samtempe
estas ankau sekretario de la neutrala germana Ido-unio (Lantos.
1923). Luksemburga idisto M e i e r - H e u c k e samtempe redak-

tas kaj eldoiias «kun komunisma tendenco» la gazeton «Reyuo intermi-

ciona» kaj partoprenas la konferencojn de pacifistoj, reprezentas la l«lo-

: movadon dnm la interkonsiligoj kim la usona milionulino M o r r i s

kaj estas reprezentanto de la internacia. neutrala Ido-unio (Uniono por

la linguo internaciona) en Luksemburgo.

IliJato de laboristoj-es-
pcrantistoj al la Espc-

ranta lieutralismo

La revoluciema
;°: movado ::v

:

I ii o -

1 «Sennacieca Revuo>>, Leipzig, 1924, n-o 7-8., pg. 13—14.



La lasta provo de l'idistoj, krei en Sovet-Unio fortan Ido-mova-

don, por tiamaniere restarigi la sancojn por reaki.ro do siaj raalgajni-

taj pozicioj en la Okcidenta Europo, estis fiaskinta 1
. Ido ne trovis i'a-

voran humon por siaj sempj en tin ci medio, seel per sia demarso gi

nur plifortigis la rezistemon de l'esperantistoj kontrau ciuspeeaj refer-

mistoj kaj projektistoj de 1'internacia lingvo kaj inokulis al Esperanto

stabilan imunecon en gia organismo'V

Eilato ai Esperanto- Kaj se en tin stranga situacio trovigas la revoluciemaj idistoj,

movado flankc' de la ne valorus multe paroli pri la ne revoluciemaj adeptoj de Ido kaj aliaj

burgaj adeptoj <lc aliaj
si stemoi de la universale lingvo, pri ilia rilato al Esperanto kiel fakto-

Bistemoj
ro socia>

La simpleco de Esperanto, socia demokrateco de giaj evolufor'uoj,

gia facileco por la amasa laboristo — jen la minaco al la stabiliginta

burga kulturo. Ke en la esperanta movado venkas ne burga neiitrala,

sed revolucia laborista tendenco — tio estas al ili afero klara kaj por
,'..'

tio ili liavas multegajn pruvojn.

Pli reliefe ci tiun timon al la revolucia esperantismo, al la revolu-

eiiga fortb de la universala lingvo, elsiriginta el la kabinetoj de apartaj

esploruloj en la amasojn, esprimas la autoro de Occidental — E. de

Wahl:
«Por mi estas klare: an venkos la bolsevismo kaj venkos la nova

kulturo de Esperanto: aii bolsevismo ne venkos kaj tiam triumfos la

komplikaj naturaj lingvoj, kiuj konservas la elementojn de la 2000-

jara europa kuituro 3
.»

La simpla kaj demokratia Esperanto, e vaste uzata de la arnasoj

—

estas por E. de Wa'hl kvazau enkorpigo de revolucio kaj venko do

la arnasoj . La komplikaj kaj aristokratemaj novlatinidaj kaj novlati-

naj projektoj (kaj en ilia nombro ankaii Ido, kiel liavanta novlatinidan

tendencon) estas simboloj de la konscrvado do la jugo de l'pasintoco,

de la dominado do Pfortaj super la malfortaj, simboloj.de la impe-

rialisma politiko de autokrata uzurpe-bnrga parlarnentismo kaj de

bonfarto de la kapitalisma vivo,

Penante altiri al sia lingvo la «autoritatajn» kaj famajn scienc-

ulojn, ligitajn kun la liodiaua kapitalisma stato de la mondo, E. de

Wahl per tin akra kaj klara frazo por ciam bans por sia lingvo la

simpatiojn de la laborulaj arnasoj kaj de tiuj sciencuioj kaj lingvistoj,

kiuj klare vidas la rolon kaj signifon de la liodiaua revolucia movado

de la proletoj. Por iom mildigi la maltrafan nianovron, la redakcio

de la occidentalista gazeto «Cosmoglotta» publikigis deklaron pri la

«neutraIeco».de sia lingvo, rilate al la klasa politiko. Same la deklaro

de W a h 1 estas nomita kiel deklaro de persono, «ne reprezentanta ofi-

ciale la Occidental-union* 4
. Tiuj manovroj ka.j kontraumanovroj de la

malnovkulturuloj montras, ke sen.subteno de la laboristaj arnasoj ne-

niu universala lingvo povas esperi iujn poziativajn rezultojn.

§eueralaj porspektiyoj L^ kreskado de la revolucia sigiiifo de Esperanto estas jam bone

. de la esperanto-movado konsiderata de la registaro] de burga] landoj.

En Polio, Hungario, Bulgario. Rumanio kaj. en aliaj blankaj lan-

doj la laboristaj esperanto-organizajoj estas ciel persckutataj .
En kel-.

1 Gedcm i N. Nekrasov, «So\n:emeimoe Ido-dvi]enie», Izd. OK SESR,

Moskva, 1928.
2 Prof. L. Jirkov, «Pocemu pobcdil jazyk Esperanto?*, Izd. CK SESR, Moskva,

1930.
3 «Kosmoglott»,- Reval, 1922, n-o 3, pg. 2. -

4 Vidu *Cosmoglotta», Mauer b. Wien (Austrio), nov. 1929, n-o 66 (11), pg. ^,



kaj landoj oni punis ec pro la nura aparteno al Sennacieca Asoeio Tut-
monda, kaj la gazeto «Sennaciulo» estis malpermesata. Dum la registaro
de Poincare en Francio (1922 j.) per speciala cirkulero estis mal-
permesita la instruado de Esperanto en lernejoj kaj universitatoj pro
tio. ke gi estas la lingvo de revoluciuloj.

Sed la burgaro havas nek forton, nek eblon por subpremi la mova-
don

5
kin jam estas eliginta el la stato de infaneco. Krome, la burgaro

estas distordata per kontraudiroj, propraj al la kapitalisma sistemo.
Gi ja mem ankau -sentas bezonon pri plisimpligo de la internaciaj ri-
latoj. Precipe akre tio ci estas konsciata de la malgrandaj statoj, Ides'
lingvoj ne povas pretendi memstaran rolon en la komima familio de
lingvo

j europ-popolaj. Sed ankau en Ameriko, kiu sajne malplej multe
sentas bezonon pri in alia lingvo, krom la angla, lau la jjiirinto do la
milionulino A l,i c e V. Morris kreigis en 1923 speciala «Ko-
mitato pri Internacia Helpa Lingvo ce la Internacia Konsilantaro de
Esploroj» (Committee on International Auxiliary Language of the In-
ternational Research Council).

Internacia Kadiokongreso akceptis Esperanton kiel internacian
lingvon de la radiotelefonio. La kvanto da disaudigataj per radio Es-
peranto-leeipnoj nuntempe jam superas tiujn de aliaj lingvoj kaj inter
ili ankau tiujn de la angla. Internacia p'ostunio permesis uzadon de
Esperanto samrajte kim la aliaj naturaj lingvoj. Internacia kongreso
de teknika gazctaro rekomendis al la sciencaj revuoj presigi Esperanto-
resumojn do la artikoloj. Multaj gazetoj de la tuta mondo jam sekvis
tiun ci rekomendon.

^
En la jaro 1922 la Ligo de Nacioj decidis pridiskuti la prpblemon

pri la lingvo internacia kaj pri gia enkonduko en la lernejoj, tamen pro
kontrauagoj de la francaj delegitoj de la Ligo la problcmo" estis trans-
donita al scienca komisiono por prilaboro. Tie lau penoj de la reakcie- -

maj sciencistoj gi estis enterigita
(
41

). Tamen venos la tago, kiam estos
ree iniciatita tiu ci, problemo, sed jam ne 6e la Ligo de Nacioj, kaj tiam
gia solvo estos definitiva.

J

La estonteco-'malfermas antau la esperantismo vastajn horizont-
ojn kaj ebligas havi senkondican certecon pri la definitiva triumfo
de la ideo de la lingvo internacia. '

Kaj tin estonta lingvo internacia estos sendube mm el la bazaj
elementoj, sur kiuj povos esti konstruata la estonta komima lingvo
de la unueca liomara socio

(
4S

).

En la estonteco devas sangigi ankau la karaktero de la tuta science fieneralal noNn^-tivn!pn la internacia lingvo, kiu devas eliri sur la largan vojon de la kolek- de ?a StHKu^-

j

tivakreado de la mondolingvo sur bazoj de la nova materialisms ling- sclenco
' voscienco. La utopismon de multenombraj individuaj projektistoj de
artefaritaj lingvoj devas anstataui kunsolidigita praktika laboro super
perfektigado kaj pliprofundigo de la pozicioj jam akiritaj por la lingvo
internacia,

Anstataii la tendenca ambiciema lingvinventado per mizeraj fortoj
de apartaj idealistoj, en la estonteco devas fondigi institucioj, kiuj ob-
jektive laborus super internacia terminologio por ciuj fakoj de la scien-
ce tekniko kaj vivo. Tiu ci laboro estos neelcerpebla fonto por pliricigo
de Esperanto, kiu jam nun povas esti konsiderata ne kiel projekto,
sed kiel lingvo viyanta kun multenombra socio da giaj uzantoj.

Inter la similaj institucioj oni povus jam citi ekzemple la Ameri-
kan Asoeion por Internacia Helpa Lingvo (IALA) en New-York kaj
Interlingvistikan Oficejon en Budapest, fonditan dum la j. 1929. Se
tiuj ci institucioj laborus lau la supre jnontrita objektiva maniero su-

15 Historio de mondolingvo ummm,,.
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per.-mternacia tcnmnologio, iii povils multon utilan fan por la tut-

monda lingvo entute. ...,.,. , •, «

Tamen estas dnbe, ke tiuj instituao], kreita] en la burga socio,

kapablus etektive sukcese plenumi tiujn taskojn, servontam al lain-

teinacia lingvo de la estonto. Fakte krom statistika] laboro]
,

ka] eldono

do fundamenta bibliografia verko (
40

) malmiikon fans IAIA. Ka] la

Budapesta oficejo post unu jaro de ekzisto devis likvidigi car en sia

celado gi ne ricevis la neoesan subtcnon de la mdividualista] lingvo-

proiektanto] de la socio kapitalista. Multe pli grandajn esperojn m po-

Vas havi al la katedroj de la mondolingvo, km] lastatempe estas fon-

datai ce la State] lingvo-sciencaj institueioj en Soyetio.
_

Sed ciuokaze la Esperanto-movado neeviteble kaj senkondice

daiiros esti centre kaj-bazo de la tuta laboro por la mondolingvo, kiel

gravega kaj neanstatinebia faktoro de la praktikapopolamasa akce-

lado ll gi, garantianta gian vivon, progression ka] trmmfon. En la

potenca Es/eranto-movado akmnuligas la tuta sperto de cm] interna-

cilingvaj projektoj. Ne riskante facilamme rompi a»]n formojn ph

kaj pli firmigante la fundamenton, starigitan ankorau de> Z a m eh o i,

Esperanto facile proprigas al si ciiijn tauga^n el alia] sistemoj Pe

sia aglutina strukturo gi cementigas adminndan lmgvoponton imc

Okcidento kaj Oriento.
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XVI '

LA NUNA ESPERANTO, LA ESTONTA LINGVO INTERNACIA
,
KAJ LA LINGVO TUTMONDA

Necesas ebligi al naciaj kulturoj evoluon kaj dis-
yolyigon, kun la disvolvo de ciuj iliaj potencoj,. por
krei la kondicojn al ilia kunfandigo en mm kommian
kulturon kun unu komima lingvo. '

J. Stalin (1930).

Veninfc al la fino de tin ci verko ni mm devas doni inn prognozon Esperanto kaj la nnlvor-
pri la mamero, per km la lingvo mternacia pluen evoluos kaj:influos sala lingvo de la estonto
la laman, nepre starigotan lingvon universalan, tutmondan— la ling-
von estontan, ununuran.

b

En la komoncaj capitroj ni jam montris, ke la lingvo estas nopra
akcesorajo de la lioma socio, tekniko kaj kulturo. La evoluo de la homa
socio okazas sur bazo de evoluo de eerta mastrumadtckniko. La pasinto
kaj ccUa nuna stato de tiu evoluo tre diferencas ce diversaj landoj kaj
popoloj. Tial sociologie estas klarigebla la daiiranta ankorau ekzisto
de apartaj popoloj kun apartaj kulturoj kaj lingvoj.

La specialaj ecoj de la kapitalisma ekonomi-sistemo ne donas iun
esperon, ke ce la kapitalismo povus okazi in generala unuecigo de la
mond-ekonomio, de la produktad-metodoj kaj produktad-tekniko en

.

la mondo. La kapitalismo neeviteble postulas dauran ekziston de landoj
teknike pli alto progresintaj kaj de la landoj koloniaj. aii duonkolo-
niaj kun pli malalta produkta'd-tekniko kaj kun pli intensa homeksp-
luatado. ;

Tial ni asertas, ke unuecigo de la mondekonomio povas okazi tut-
monde nur post renverso de la kapitalismo kaj post starigo en tutmondo
de nova kolektivisma sociordo. Do ankau nur en la epoko kolektivisma
povos malaperi la lingvoj kaj kulturoj naciaj kaj starigi iuj univrrsa--

Jaj komimeliomaj kulturo kaj lingvo.

Tial pretendi, ke jam nun Esperanto, en siaj nunaj formoj, estas
la estonta universala lingvo—estas nek sage, nek konforme al la socio- '

logio.

Lingvo ovoluas sur bazo dc evoluo do la generala kulturo kaj tek- Laevoiuokaj la rolo de
niko. Aiitauvidi senerare ciujn estontajn plievoluintajn formojn de naciaj lingvoj

kulturo kaj tekniko neeblas same, kiel neeblas senerare antaukonjekti
ciujn formojn de la lingvo. uzotajn dum estonto.

Do, akceptinte la tezon, ke la nuna Esperanto ne estas la estonta

universala lingvo, ni nun provu trovi al gi gustan titolon por la nuna
epoko.

Por tion t'ari necesas antaue klare fiksi nian sintenon al la nun ek-

zistantaj naciaj. lingvoj kaj al ilia plua disvolvo.

15 "
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La nuntempaj — nacia kulturo kaj nacia lingvo en la grado de sia

pleja disvolvigo estas eseiice klasktilturo kaj klaslingvo de la nacieca

burgaro. Tamen la proletaro, batalante por starigo de sia klaspotenco

kaj por starigo de sia Imlturo, ne kreas novan kulturon kaj novan ling-

von el nenio, sed transprenas kaj modifas konforme al siaj bezonoj la

plej altajn atingajojn de la burgara kulturo.

Jam nun en la periodo de degenero de kapitalismo ni observas ke

apud la burgaj kulturo kaj lingvo komencas rapide kreski kaj disvol-

vigi elementoj de la kulturo kaj lingvo proleta. Tiuj novaj lingvoj,

kreskigitaj sur la bazo de la kulturoj kaj lingvoj burgaj, posedas la laii-

formajn (eksterajn) naciajn diferencojn. p'roprajn al la diversnaciaj bur-

gaj kulturo j kaj lingvoj. Sed laucsencc ili jam estas internaciaj prole-

taj.Vere,.en la proleta literature diverslingva oni trovas multe pli da

komuneco kaj parenceco ol en la verkoj de diversnaciaj burgaj vcrkis-

toj—malgrau la fakto, ke ankau ili apartenas al la sama klaso.

Kaj guste tiu unuecigo de la ideologia esenco-enhavo de la
^
lingvoj

ee la proleta diktatur-periodo kaj ce la socialismo estas tio, kio mon-

tras, ke venos la tempo, Mam ne nur laiienhave, sed ankau lauforme

la lingvoj unuecigos.

Tia evoluvojo, sekvante kiun la proletaro heredas, utiligas kaj ali-

formigas komenoe—laiicsencc, laiienhave kaj poste ankau lauforme

la lingvon de la burga kapitalisma periodo—estas tute natura kaj lo-

.

' gike necesa. Nur sekvante tiun ci vojon, oni povas tiri al vasta konstru-

laboro por starigo de nova sociordo vastajn popol-amasojn, kies sola

lingvo restas kaj ankorau longe restos nur ilia lingvo gepatra.^

De tiu vidpunkto necesas fari konkludon, ke ni nepre ne rajtas esti

,
malamikaj al la plua disvolvo kaj kreskado de la lingvoj naciaj, ke

tia disvolvo kaj kresko, celanta doni al la lingvoj kaj kulturoj
esence

unueean. internaciecan , soeialisman enliavon, estas afero progresi-

ga kaj necesa por plua disvolvo de la homaro al kultura kaj lingva unu-

eco, cfektivigonta dum plua disvolvo de la homa socio

.

'.
,

T
Sed cu akceptante tiun ei tezon ni konservas ankorau iun lokon por

le «trfiiL
P
l?ngTln. Esperanto? Se la lingvoj naciaj devas esti ankorau llegataj kaj kreski

ternacia gataj, transfomiataj, cu la apcro de mternacia mterkomimikilo Jis»

peranto ne cstis trofrutempa? Cu entutc gi necesos por plua kultura

kaj lingva progresigo de la homaro?

Jcs, Esperanto estas nepre necesa faktoro por plua evomo de la no-

maro. Jes. Esperanto jam nun estas necesa kaj konsiderinda faktoro.

Fakte ja ni vidas, ke dume la «unuecigo lauenhava» de la lingvoj mal-

multe progresigas ilian unuecigon Mforman. Tia lauforma unuecigo

estas multoble genata per ekzistanta lingva tradicio, diversaj
lingvaj

reguloj, malsamaj transskribsistemoj ktp»

Krome necesas plifaciligo de internaciaj rilatoj. Tiu neceso kreis

kaj kreskigisEsperanton kaj 'donis al gi bazon por plua evoluo. Se

ni konsidcras Esperanton, kiel jam ekzistantan fakton (kaj kiel.fak-

ton gin neniu povas nei), — ni konstatas, ke la nuna cpoko de poioma
:;

aliigo de la lingva kaj kultura enhavq, kies hegemono farigas anstataii

la burgaro — la proletaro, aldone estas karakterizata per ekgermo

kaj ekkresko de tute nova internacia interkomunikilo en formocle la

lingvo internacia, Laiienhave tin lingvo, uzata por internaciaj rilatoj,

" povas nur respeguli tiun nivelon, kiun atingis la lingvoj naciaj. Ling-

voj naciaj restas gis nun la cefa lingvoprodukto. bazita sur la jam atin-

gita nivelo de la produktad-tekniko kaj de generala kulturo. La lingvo

fnternacia lauenhave ankorau nenion povas aldoni.al tiuj csencaj., .in-

terna] valoroj, enhavataj en la lingvoj naciaj. Sed dank' al sia uriiver-
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zaleco, flekscbleco, facileco kaj reguleco — la' lingvo internacia kva-
saii ensorbas la tutan esencon, cion valoran el la lingvoj naciaj. Ciub-
kaze la lingvo internacia entenas en si lauforme cion por povi plengrade
anstataui inn ajn el la lingvo j naciaj.

Neniu el la naciaj lingvoj kapablas plene anstataui inn alian nacian
lingvon. Tro diferehcaj estas la kondieoj de iliaj evoluoj kaj de iliaj
tizomedioj. Esperanto lau sia formo, ne iigita per iuj tradieioj, sendis-
kute povas anstataui -ciun el tiuj lingvoj, kaj tiu ci eco de. Esperanto
permesas al ni skizi gian eventualan rolon ce starigo de unulingva ho-
maro en la estonteco.

Ne gravas, ke en la nuna periodo Esperanto, verdire, ec ne estas
la generate akceptita lingvo internacia, ke en sia nuna formo Espe-
ranto estas niir kondica, tre facila kaj tre bone uzebla helpa interna-
cia interkominikilo por tiuj, kiuj volas tiun interkomunikiion utiligi.
La faktoj, ke Esperanto estas uzata de diversnaciaj multmilaj amasoj.
ke gi evotuas en la t'uta mondo, ke gi enhavas jam elementojn, prem-
tajn el diversaj lingvoj kaj necesajn por ciuj fakoj de la homa vivo kaj
laborado, — tiuj faktoj permesas aserti, ke guste Esperanto, plucn
evoluanta, en certa grado helpos formigi tiun bazon, sur kiu elkreskos
la estonta ..generate akceptota internacia lingvo.

Ankau la lingvan enliav-evoluon de la kapitalismo al la socialis-
mo ni observas ne nur en la lingvoj naciaj, sed same en Esperanto.
En Esperanto, lingvo uzata speciale de plej progresemaj soci-tavo-
loj, — tiuj tendencoj al ekposedo de supernacia socialisma enhavo es-
tas ec pli klaraj, pli okulfrapantaj, ol en la lingvoj naciaj.

Ni jamkonstatis,ke.la konservigaj,tradicie bazitaj faktoroj elmon- Lalingva revolucio 6e
tras tendencon geni lauforman unuecigon de la naciaj lingvoj, ec post starigo de la Universa la.

kiam ili estos estrataj de la proletaro kaj post kiam ili ciuj igos esence LingTo
proletaj, socialismaj.

Do antafimontrigas neceso de certa lingva revolucio por levi la ling
vo-evoluon al plua-stupo; kaj tiu revolucio estos efektivigita per
vojo, skizita de la kolektiva kreado de nuna Esperanto.

Plua kresko kaj fortiki^o de la internaeiismaj kaj socialismaj ele-
mentoj en la lingvoj naciaj estos antauirata de plua internaciigo dcla
tutmonda ekonomio kaj de la mastrumadmetodoj.

Do konstante dauros kresko de la bezono de la lingvo internacia.
Tiun rolon la lingvoj naciaj — pro kauzoj al ili propraj — plenumi
ne poyos. Tiun rolon ili ne povos plenumi. ec en la socialisma socio.
kiel tion ni jam montris siatempe en la Il-a ca.pitro.

Do konstante, kaj speciale en la periodo, kiam plene internaciigos
la mondekonomio kaj kiam la proletaro ekposedos la potencon, — la
nombro de esperantistoj dauros kreski. Konstante pliricigante kaj en-
sorbante ciujn valorajn elementojn el la pluen evoluintaj lingvoj naciaj,
la lingvo Esperanto i'arigos tiamaniere iom post iom, 6iaui "cn'pli alta
grado, la ,internacia lingvo de la homaro. En la epoko socialisma la
kreskanta bezono de la lingvo por tutmondaj rilatoj kaj iom-post-ioma
forigo de bezono—uzi la lingvon kun limigita ununacia apliko kauzos,
ke iutage efektivigos la lingva revolucio, jam delorige antauprepaxita.

La lingvo internacia tiiitem.pa, kreskonta
"el la k e r n o d e 1 a n u n a Esperanto, sir g i a b a z o
disvolvigonta, certe diferenca de la nunfor-
ma Esperanto, sed ensorbonta ciujn ecojn
de la di s v o 1 vi g o nt a j naciaj lingvoj,. tiu 1 i n g-

.

v p — multoble pli vaste uzata ol la nuna Es-

gS"r«Bnafg.gmEgftap3
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p e r a nt o— f o r p u §os uzadon de ia n a c i a j 1 i n g-

voj ankau el la interne-naciaj rilatoj.
Tiam la lingvo internaeia helpa farigos en siaj novaj formoj la lin-

gvo universala tutmonda. Nek'unu nacia lingvo -pro kaiizoj de nacia

limigiteco tiun rolon povos plenumi. Nur Lingvo Internaeia, kreskinta

el la kerno de la nuna, kolektive kreskigata, Esperanto, posedanta sam-

gradan kaj ee pli altan ol la nuna Esperanto universaleeon kaj flckse-

blecon de $ siaj konstruprincipoj — povos plenumi tiun taskon.

Plej bonajn pruvojn tiurilate donas al ni la observataj de ni faktoj

de konstanta pliricigo de la lingvo internaeia, konformiganta al ciuj-

bezonoj do la pluen ('voluanta homa kulturo kaj tekuiko. Do resume,

Esperanto helpos al forniigo de tin bazo, kin ce plua sia evoluo — Ian

vojoj montritaj,-— servos por konstruo kaj generala akcepto de la

internaeia lingvo — komence helpa, ekzistanta apud la lingvo j naciaj,

kaj poste universala, tutsola.

Ee la argumentoj kaj supozoj, kelkfoje esprimataj, ke ce plua dis-

volvo de la socio — la lingvo j naciaj sukcesos superi siajn nacie-

konservigajn elementojn, kaj rezulte — jnternaciigi anaku Jauforme —
ne povas nuligi la rolon de Esperanto. Gi dauros servi, kiel ilo por in-

ternaciaj rilatoj. Gi dauros adaptigi al la internaciigontaj formoj do la

naciaj lingvoj, tiujn formojn ensorbi. Gi nepre restos la plej internaeia.

plej ampleksanta, plej neutrala. Tial la pluen evoluinta internaeia

lingvo pli ol iu alia nacia lingvo, Mora ajn perfekta gi estus, — havos

plejajn sancojn por farigi kerno de la universala internaeia kaj poste

unusola lingvo de la homaro.

Kompare kun la ardaj esperantismanoj ni traktas la rolon de Espe-

ranto por la nunaj tagoj sendube tre modeste. Ni konsideras Esperanton

en nuna gia formo tute ne kiel la estontan lingvon universalan, kiu

ekstermos la lingvojn naciajn. Ni ne pensas, ke jam en la nuna mo-

mento la disvolviganta lingvo internaeia rajtus kaj ka.pablus anstataui

la lingvojn naciajn. Ni ne intencas konsideri la nunari Esperanton.

kiel plej perfektan lingvon. Ni volonte lasas al Esperanto modestan

servan rolon por internaciaj rilatoj.

Tia malvarmsanga traktado de la problemo estas al ni propra! Ce

tia traktado oni ne rajtas nomi nin faiiatikuloj kaj Don-KiEotoj. Ni

scias realon kaj konsideras la aferojn reale.

Kaj tamen ni scias, ke nia lingvo pluen kreskos, pluen evoluos, kaj

fine el gia kerno formigos la plej perfekta, la unusola lingvo de la so-

eialisma epoko.

Tiu scio, ke ni laboras por la estonto, ke nia lingvo estas grate necesa

soeia faro, —tiu scio levas nin super la fantaziemaj utopiistoj. Kaj

tiu scio anstatauas por ni la naivan revadon de la unuaj utopiismanoj

de 1'mondlingvo kaj tie la esperantismanoj de la komenca periodo de

Esperanto.
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(
45

).

21) MAX MULLER. «Vorlesungen iiber

Wissenschaft der Sprache*, II Serie,

Leipzig, 1886. Zweite Vorlesung «Spra-
che und Vernunft* (38—87 S.)

(
45

).

22) MORITZ CANTOR, «Vorlesungen iiber

Geschichte der Mathematilc*, III Band,
. Leipzig. 1894-95, 84 Kap. S. 38—

42 («).
•

23) JOIIANN SEVERIN VATER. «Ver-
such einer allgemeinen Sprachlehre
(mit einer Einleitung iiber den Be-
griff und Ursprung ,der Sprache und
einem Anhange iiber die Anwendung
der allgemeine Sprachlehre auf die *

Grammatik einzelner Sprachen und
auf Pasigrapliie)*. Halle, 1801 (

45
).

24) HANS MOSER. «Grundriss einer Ge-
schichte der Weltsprache*, " Berlin-

Neuwied, 1888
(
47

).

25) RUPERT KNIELE. «Das erste Jahr-
zent der Weltsprache Volapiik*. Ucber-
lingen, 1889

(
47

).

26) PROELSund SAPPL. «Dic bisherigen

Erfolge der Welthi Ifssprache Esperanto
auf den ganzen Welt*. Ill Auflage.

Paulus Verlag, Graz, 1922 (
47

).
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27) L. ZAMPONL «Zur Frage der Einfiikr

rung einer internationalen Verkehrss-

prache». Graz, 1904 («)..

28) D a s Esperanto — e i n K u 1-

turfaktor. I—VII Band. Fests-

schrifte der Deutschen Esperanto Kon~
gresse

(
47

).

29) KARL LENZE. «Die Weltsprache und'

ihre Bedeutung fiir den Volker-ver-

kehr». Leipzig, 1886 (* 7
).

30) 0. KNUTI-I. «Storia dei principali

sistemi pasilinguistiei anteriori al

Volapiikv. .--Volapiikabled Talik-, To-

rino, 1888.

31) GAETANO FERRARL «Monoglot-

tica. Considerazioni storieo, critico e

filosofiche intorna alia di ricerca di

una lingua universal)). 2 ed. Modena,
1877.

32) V. SERCL -(prof.). «Vsemirnij jazik

i jes.tikulacija». Moskva, 1887 ('
15

).

33) «Na putjafi k mejdunarodnomu jaziku,

sbornik statej». Moskva—Leningrad,

1926 («.)..

34) PLOFED KERCKHOFS. «Yelabuk
pedipedelas». Lo Soudier, Paris,

1889' («).

35) 0. JESPERSEN. «Historio di nia

linguo». Liisslingen (
47

).

36) EDMOND PRIVAT. «Historio de la

lingvo Esperanto*. I kai II parto.i

1887—1926. Leipzig, 1923—27 («).

37) B. KOTZIN. «Historio kaj teorio de
Ido». Moskvo, 1913

(
47

).

38) E. PRIVAT. «Vivo de Zamenhof».
London, 1920 (

47
).

39) A. ZAKRZEWSKI. «Historio de Espe-
ranto de 1887—1912». Warszawa.
1912 (

47
).

40) P. STOJAN. «Bibliogvafio de interna

-

cia lingvo». Geneve, 1929
(
4T

).

41) E. DREZEN. «Analiza historio de

Esperanto-movado». Leipzig—Moskvo

,

1931.

42) E. DREZEN. «Zarnenhof». Leipzig—
Moskvo, 1929.

43) J. STALIN. «Kulturo nacia kaj inter -

nacia». Leipzig—Moskvo, 1930..

44) E. DREZEN. ""« La vojoj de formigo

kaj disvastigo ds la lingvo internacia».

Leipzig—Moskvo, 1929.

LA CITITAJ ELDONAjOJ TROVIGAS
EN:

45) Moskva publika biblioteko de la

nomo de L e n in.

46) Biblioteko de la I-a Moskva stata

Universitato.

47) Biblioteko de la atitoro de tiu-ci verko

48) Prusa stata" biblioteko en Berlin.



ALFABETA NOMARO DE LA PERSONAJ NOMOJ, OITITAJ EN LA VERKO
(per ciferoj estas montritaj la pagoj, en kiuj trovigas konccmaj notoj)

A.

Abiov, N. N. 113
Ahlberg P. 199
Agnus 111,
d'Alambert, J. 113
Aleksandro III 105
d'AIesi, Hugo 112
Ampere 54," 113
Andre, Ch. 137 •

Andrea 35
Andrews, S. P. 87
Arago 81
Aiistoteles 113
Arniui, W. von 127

Athene is 40

B.

Bachmair, A. 89
Bacon 33, 43, 113
Baden Powell 116
Baillet, A. 33, 43, 231
Balmont, K. 117
Banachiewiz 174
Banii-Bauer, G. 10

1

Barailon 55
Baranovskij, S. 95, 102, 1 10
Barral, J. 193
Barthelemv 56
Basso, U. *169

Baudouin de Courtcuay. J. 184
Bauemker, C. 29
Bauer, G. 101, 126
Baumann, A. 144 . >•

Baumgarten 94
Bazin 76
Beatty, W. 132
Beaufront, L. de 151,1 57, 1 8

1
, 1 84, 1 98, 1 99

Beauzee 53

Becher, J. 33, 36, 37, 43
Beck, Cave 36
Beda, Venerabilis 40
Beermann, E. 12S, 157
Bel 145
Bell, A. M. 139

Beobi 124
Berger, Chr. 51, 231
Bermonville 44
Bernhaupt, J. 171
Berthelot, P. 188
Bernard, S. 141

Besnard, F. 95
Besnier 35
Beuthner, A; ,131

Bibliander (Buchmann) 32
Bik, Eug. 105
Bjelyj, A. 118
Blondel 139
Bobula, J. 95
Bonin, B. 142
Bogdanov. A. 8
Boirac, E. 184
Bollack, Leon 128, 231'
Boltz, A. 135
Bolyai, J. 95
Bond, S. 205, 213
Bonto van Bylevelt 165
•Borgius, W. 204
Borovko, N. 61, 176
Bpudevillain, A. 90
Bonrgoint-Lagrange 120
Boville, Ch. 33
Boyle 43

'

Boyli, H. Robert 43
Braakman, J. 152
Brandt, R. 190
Bravo del Barrio, C. A. 194
Breandle 140
Bredshaw, James 77

Breithaupt, CJu\ 41
Brinton 1 52
Brosses, Gh. de 64
Brouchot, P. 135
Browne, A. 153
Bruno, G. 29
Buchmann 32
Budot 63 ,

Burja, Abel 67
Burmann GG

'Burnet, Thomas 34
Burnouf 81
Busch, J. 51
Butet 63

Biichner,, Max. 90

C.

Cabet, E. 96
Campanella 33, 43
Caramuel von Lobkowitz 44
Cardenas 210
Carnot 56

Carpophorophilus 46, 148



Carus 145

Casarico, A. 112

Caumont, Aldrick 88

Chamberlaine, N. 49

Chambry 64

Chancerel 120

Changeux, P. J. 51

Chappelier, Paul 146

Chapaz, I. M. 142

Chappellier, Paul 146

Chaxma 79, 231
Chillefc (D-ro Colombo) 137

Ohofin, D. S. 51

Cingria. A. 163
Ciri'lo 16
Colas, C. 192

Collange, Gabr. 888

Colombo, D-ro 137

Comenius, J. A. 29, 30

Comte, August 79, 113

Condillac 51

Condorcet 51

Consoli, S. 133

Court de Gebelin 48

Courtonne, E. 149

Couturat, L. 146, 182—196, 231

Creux 210

Crogaert, J. E. 124

Cromwell, 0. 42
Cumerdei, B. 78

C.

Cernusenko, D. N. 117

Cesifiin, Vsevolod 1 1

1

D.

Dalgarno 39, 42, 85

Daram, D-ro J. 92

Dantec, Le 119

Darde, E. 130

De-Cornel 55

De-Gerando 58

De-Lauture 87

Del-Monaco 204

Delormel 54, 85

De Mas, Sinibald 88

De Max, St. 126

Denis, de L. P. 73

Denis Vairrasse 96

De Ria 59, 128

Ders 62 •

De Eudelle 86 .

Descartes, Rene 26, 28, 31, 35

Deschaux 88

De Vertus, A. 87

Dewey, Melvil 113

D'Harve, G. 0. 212

Diels, H. 146

Dietrich, Carl 122

Digbeus, P. 36

Donisthorpe, W. 133

Dononghue, J. 133

Dormoy, E. 120, 126 -

Douet, Jean 35

Dumont de Bonneville, F. M. 58

Duthil, A. 191

Dwin-Ray 231

Dyer, J. W. 92

E,

Edmonds, G. 66, 85

Elichhorn 150

Einstein, L. 151. 231

Ellis, A. 152

Engels, F. 8, 97

Epstein, F. 4
Erdman, E. 116

Ernst, D-r 171

Escriche y Mieg, Tomas 126

Espe de Metz, J. 116

Esperema. D-ro 192

F.

Faber, J. 71,

Faiguet de Villeneuve 49, 86

Fazekas, J. 133

Ferranti 17]

Ferrari, Gaetano 92, 232

Fergusson, 0. F. 213

Fcyerabend, K. 163

Fibula 173
Fieweger 127

Firmas Peries 58, 68

Flach, J. 135

Folengo, Th. 27 .-

Fontana, A. 79

Forster, E. P. 124, 172.

Fourier, C. 20, 63, 96

Frandsen, E. 137

Freeland, E. 87

French, E. D. 156,

Friedman, P. (P. Lundstrom) 123

Friedrich, F. Ill

Frisch, J. 62

Froelich, K. 137

Fuchs, R, 148

G.

Gablentz 68

Gaevsky, V. kaj B. 81

Gagne, P. 85

Gaidoz 146,

Gajewski, W. kaj B. 81

Galenus, Claudius 26

Garat 57

Gast6 15

Gati, Istvan 70

Gaugengil 88

Gautier 88

Gavidia 142

Gebelin, Court do 48

Gerando, De 58

Gerber, F. A. 71, 72

Gerezad, Francis Tanvel 144

Gibbon, Westy 36

Gigli,,M. 70

Girardin, E. de 95

Gisbert, Lope 82

Glubokovskij, M. N. 94

Gordin, B. L. 124

Gottschling, A. 92

Gottwald 114

Grabowski 157, 159

Greenwood, F. 161

Grimm, A. 87

Grosselin, Aug. 73

Grotefend, H. F. 58

Groves, E, 76, 131 . .
• •
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Gotze, H. 192

Guardiola, Jose 137
Guerard, A. L. 209, 231
Guerrero, Antonio Julio 121
Guesnet, M. de 209
Guillaume, J. 97
Gurin, Eug. (D-ro Novodum) 120
Giil, D-ro 127

H.

JIaag, Carl 112
Hale, H. 139, ];,2

Hamilton, J. 141
Harding, R. 198
Harivel, Le 76

Harowicz, S. 222
Harris, J. 33, 77

Hartl, A. 171
Hartlib, Samuel 36
Haseman 94
Haugg, A. 194
Heintzeler, E. 156

Hely, V. 160
Henderson, G. 136, 142, 160
Henricv, Kazimir 84
Henslowe, W. H. 74
Herkel, J. 78
Herpain, 8. To

Hesse, R. 206
Hetz, A. 66

Hilbe, Ferdinand 122, 129

Hildegardis 26

"Hopssrieh, A. 129

Hofilov, N. 3

Tlolmar 92

Holmes, 'A. 168

Hosek, I. 144
Houghton, S. 0. 161

Hourwitz, Zalkind 64, 85

Howe, S. G. 76

Huertas, R. 1.88

Hugo, Herman 33, 35

Hugo, Victor 81

Hugon, P. D. 194

Humboldt, A. 81

Hummler, J. 160
Hunkele, Joseph 88

j HIebnikov, V. 117

V ftolin, I. 105

fi.

I.

| Ujin, N. S. 76
Immanuil of Jerusalem 140

Isly, F. 136

Jamin 191

Jan III, Sobieski 30

;
Janowski, J. 157

Jauxes 216
Jespersen; O. 130, 202, 211, 232

Jevons, Stanley 29

Jezerskij, F. 120

Jezierski, .W. 173

Joliano-Filipo (e])iskopo) 3v

,
.Ipkai 95

Jonain, P. 76
Jones, William 49
Juhle 94
Julien, Felix 91
Jungmann 78,
Justell, H. 35
Jusmanov, N. 197, 207

K.

Kalmar, G. 50
Karl, A. O. 95
Kail, von 94

Katarino, la Il-a 59
Jvazinczy, Ferencz ]?

Kent, R, G. 174
Kerckhoffs 102, 153, 164, 232
Keyser, K. 144
Kircher, A. 33, 3fc. 41, 43, 64
Kirchhof, Alfred 102
Kniele, Rupert 101, 104, 130, 231
Kochanski, Adam 30
Kolkop, E. 145
Komensky, Jan Amos 29, 30
Konecny, J. 145
Kopitar, B. 78
Kornerup, T. 191

Kovacshazi, Istvan 95

Kovalev, A. Ill
Krachenberger, Hans 16
Krizanic, J. 78, 145
Kuhlenbeck, L. 135

Kukel-Krajevskij. S. A. 115
Kulbacki 197

Kunstovny, O. T. 132

Kiischner, F. 160,

L.

Labbe, F. 43, 44
La Fayette 69

Lagrange-Bourgoint 120
La Grasserie 135
Lakeman, H. P. 92
Lakide 142
Lunianski 78.

Lamartine, A. 81,

Lambert, J. H. 48

'Lamy, Bernard 45

Laiitos 223
Laromiguieixe, P. 70

Larousse 64, 231

Lauda, EM53
Laut, egiptologo 89

Lauture, de 87

Lavagnini, A. 173

Lawth 77

Leau, L. 182 185, 231

Le Dantec 119

Ledcrcr 128

Le Harivel 76

Leibnitz 29, 31,' 40

Lemaire 194

Le MesI 73, .85

Lenin, V. I. 24
Lentzer 140, 153

Lenze 153, 232
Lepsius 90

Lesevie, V. 146

Letellier, G. A. 82, 85

135
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Le l
ellier C. 85

• Levanzin 2 2

Lereque, T. 162

Lich 'eastern, D-ro 83

Lindau 69

Linzbich, J. 114

Liptay, A. 154

Lock 48
Lopez Martinez, Pedro 83 *

Lcrenz, F. V. 198

Lo t, J. 1"4

Low h 111
Ludevig, J. P. 62

Lulli Rayraundi 29

Lnndstrom, Peter (P. Friedinann) 1.23, 174

Luther 16

M.

Mac Pike, J. T. 197
Maggazini 69

Maimieux, J. 31, 55, 68, 85

Majar, M. 78

Majer, M. 33
Maidan fc, Eugeno 119
Mantegazza 96

Marbot 81
Marchand 128
Marich. A. 206
MarineU, F. T. 118
Marini, H. 120

Marr, N. J. 3, 15

Martelotta, V. 172
Martineau, J. T. 197
Mar inez Lopez, Pedio 83
Mart, Karl 7, 96
Mas, Sinibaldo de 88
Matraya, Giuseppe 72
Mau ertuis 47
Max, St de 126
Meier Heucke 223
Melvil-Devey 113
Mcnefc, Charles 126, 128
Mersen .e 28,. 35
Meriggi, Cesare 119
Mesl Le 73, 8 J

"Metodo 16,

Meysmans, J. 167, 169 172
Michaelis 34, 48
Michaux, A. 203
Mill, F. lo5
Miller, A. 167, 206, 208
Milner, H. 210
Moeser, W. 170
Mohyieddin 140
Molee, E. 27
Molena-, H. 162
Monboddo, Lsrd 53, 231
Morath, J. V. 57
More. Thomas ^6

Morris, A. V. 225
Moser/H. 150, 231
Moussaud 63
Miilles, Max 9, 34, 42, 43

N.

Nachtigall, O. 194
Nag, N. 126
Mather,' J. Z. 65

Nekrasiv, N. 3

Nesmejanov, N. 131
Nettssheirn, A. V. 29

Newton 48
Nicolas, Dro A. 115. 121

Nield, G. 125
Niethammer, F. J. 67
Nietzsche, F. 95
Nikolao I. 79
Nilson, A. 158
Nidier, Ch. 43, 79
N;js radaraus 27
Novodum (d-ro E. Gurin) 120

0.

Ochando Sotos, Bonifacio 81. 85

Od-jevskij V. F. 79
Ogden, C. K. 141
Oka, D ro 212
Orsit, J. H4
Oswald, W. 144, 1.48, 182, 195

Owen, prof. 40

- P.

Paic, M. 86
Palazeschi, A. 118
Panini 21

Pairat, H. J. E. 86
Pascal 29
Passy, P. 145
Pazar 114
Peanj, G. 137, 168, 172, 184

Perrie: 133
Pesh, M. 197

Pecrasevic, V. 207
Pevic, V. 207
Phipson, E. 194
Pierre, S. 102
Pinth 106, 167, 169
Pirque:., K. v. 114
Pirro 88
Platom 67, 113
Plutarfio 67
Pogodin 78
Poincare, R. kaj L. 135
Pojattina 90, b6
Ponipiati, K. 172
Pi.reie, Pe er 41
Pranicki iy4

Prieur, de la Marne 62
Prieur, Philippe le 62
Prinjatjelj 78
Proudh'.rae 97
Puchner, J„ 141

R.

RadisceY 59

Radovic 194

Raimond, H. E. 198

Ramboss d 83

Rams edt 210

Reil'f, Rhilipp 111

Reiniann, F. 93

Renou 73

Renouvier, Ch. 85

Rethy, At.dreo 71

> Renzi, A. 74

Reverchon, L. 173
.

Ria, de 59, 128
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Ribaulb 174
Richeri, L. 74
Richter, prof. 89

v
.

Riedel, F. 210

Rieger, W. 112

Riem, A.- 68

Rietmann, G. 156

Robida 96
Ronumski, Z. 102

Kosi D 155

Rosenberger,' V. K. K'lo, 1IH--1G9. 3U
Roscnhfiin (.'!)

Rosental 111

Rosscllo-Ordiiios, J. 173

Rothes, M. 133

Roux, J. T. 88

Rossler, K. 88

Rubinin, N. 198 .

Rudelle, Lucien de 86

S.

Sankoy 106

Sapel, G. 78

Sarantcn, de 124

Scarisbriclc, J. 133

Saussure, R. de 189

Scheffers, 0. 194, 210

Schellenberg 65

Schipfer, J. 74, 78

Schleycr, J. M. 98—109, 164

Schmid, C. A. 67

Schmid, J. M. 231

Schmitt, A. 89

Schnepper, prof. 103

Schott, Gaspar 39

Schuchardt. prof. H. 139, 182

Schwarz, W. 197
Sehwenter (52

Scott, Ladv Sophie 71

Seidel, A. 191 -

Selbor, L. 119

Semprini 179

Sentis, H. -192

Sertorio 92
Sethward 34
Sicard, R. A. 55, 69

Rilbennan SS

Sivartha, D«ro 120

Skrabee 170
Skvttius 34
Slefocht, A. 105

Sleymer 108

Slinimski, J. 204

Soave, Francesco 4.9

Solbrig, David 47

Sondahl, M. 194

Sotos-Ochando, Bonifacio 81, 85

Soulte 81 :

;

Spencer 79
| j_

'

Spicelius 33 *=

Spiridovic, E. (A. Tom) 96 ;

Spitzer, 0. 161

Staffler, A. 91

Stalin, J. 24, 227, 232

Starcevskij, A. 138
Starrenburg, D. 142

Stackel 95

Stead, W. 184

.Stein 68
Steiner, P. 149
Stelzner, W. 192

Stempfl, J. 153

Stephan, F. 192

Stowart, 0. 92

Stojan, P. 4, 145, 193, 194, 232

Straus 127

Sturmius, Joh. Christ. 44
Sudre, J. F. 80
Sunderwall 87

Sureau, Jos 57

Suvorin, A. 105

Swift 77

Szilagyi, Denes -!

Sercl, V. 116, 232

§ murlo, V. F. 197

Sulerc, O. 793

Swictochowski, A. 96

T.

Taliney, M. 197

Talundberg, Maims 12S

Tankerton 198
Tartalea 33

Tartaglia, Nicolo 32
Testut, Oscar 97

Telfy, I. 1.35

Thaiist 129
Thevenot, Jacques 45

Thiemer 1.16

Thomas Aquinatus 1.17

Thomson 145
Thoniian 13 »

'Turansar 61

Tifiomirov, V. 193

Touflet, G. 212
Tom, A. (Spiridovic) 96

Tomic, P. 78

Top, Alex. 32

Touze 81
Tracy, Destutte de 69

Travgia, D. J. 62

Triola, R. 192

Trisehen, II. 16]

-Trithemius. J. 41

Tz„ 198
U. '

Ugarte 156

Umano 1.56

Uppendori", J. 44

Upperdorf 44
Urquhart, Thomas 36

';•"'."•
-

>''•'•'.'"

:

: V- '.

Vaillant 85, 216

Vairrasse, Denis 96

Van-Diemen 173

Vanghetti, G. 194

Vater, J. S. 5S 231

Verema 188
Verheggen, S. 126

Vengerov, V. 131

Verdu, D-ro 87

Vertus, A. de 87

Vesin, Ch. Fr. 41

Vico, G. B c 53



Vidal, E. T. 76, 85
Villiers, Jean 35
Vinaverde y Domineck 82
Vives 27

Voirol, S. 208
Volk, A. 148
Volney 34, 67

Voltaire 46, 53, 59

Voss(ius), Isaac 40
Volz, P. 197

Vulda, V. 133

W.
Wagner 19

Wald, Max 129

Waldmann, F. 105
Wahl, E. von 159, 367, 208. 224
Walton. Alfred A. 97
Warner v, C. G. 112
Weferlirur, E. 208
Weisbart' J. 204

Wells, H. 96.

Wellsch, J. 130
Wild, Abert 89, 231^
Wilkins, J„ 32, 42 85
Will 47 -

Wingfield; F. C. 197

Wise 123
Wolke, C. II. 61

Wood, Antoine 43
Worcester, Marquis of 41
Wren. Christophe 43
Wuncit, W. 134

Z.

Zachrisson, R. E. 141
Zakrzewski, A. 159, 232
Zakrzewski, A. 232
Zamenhof, L. L. 67, 107, 157, 176—201
Zamponi 232
Zefaniah 26

238



ALFABETA NOMARO DE LA LINGVOJ, PROJEKTOJ KAJ LABOROJ

(per ciferoj ustiis montritaj la pat>oj :
<-n kiuj trovigas koncemaj notoj)

A.

Adelfenzal lingw 131

Adjuvanto 185

Adjuvilo 192

Alfabeto uiiiversala 33

Algebro logika 29

Angla lingvo 20, 22

Angla reform ita 77. 13*

Anglo-franca 143

Anglo latine 203

Anglic 141

Antido 189

Anti-Volapiik 155

Apolema 135

Amiana 191

Ao 124

Apolenia 135

Ariana 194
Ariadna lingvo 197

Argot 19

Arulo 197
Aryana 123

A ill i 208

B.

Balajbalan 27

Balta 126

Baskira lingvo 12

Blaia Zimondal 1.1.9

Bolak (blua lingvo) 128
;
1*4

Bopal 120

Boyscott language 116

SIM 5if$:^^M& 'P&:

i'Casuela 208

Central dialekt 158

Central ia 158

Chabe-Aban 119

Clarison 160

Clef des langues 69

Colonial English 140

Communia 153

Cosmaii 210

Cosmian 132

Cosmoglossa (Pantos-Dimou-Glossa) 86

Cosmoling-Via 125

Cosmopolita 190

Oina lingvo 112

Ctivasa lingvo 12

Dana lingvo 145

Dil 127

Dilpok 128

Domni 205
Dutalingue 191

D.

E.

Edilo 191
'

Ekselsioro 161

Eo 194
Esk 194
Espcrantida 190

Esperanto 103, 150, 176—201, 214-

Esperanto plibonigita 197

Esperido 197, 198

Espido 197

Espo 194
Etem 207
Eulalia 170

Europal 201

Europeo 194

Evoluto 213

Extra lingur- 208

Filozofia lingvo 32, 114, 119

Franca lingvo 20. 74

Fransezin 142

Fraterhi'tat 204

Gavlensographic 8H

Gavlensolalie 86
Ge.nigrafia italiaua 72

Germana lingvo 16, 20, 22
Germanic English 110

Gesta lingvo 40, 116
"Geoglot 132

Clot 207

(J lot! 207

-:?3fi
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Grammaire fixee 191

Greka lingvo 14, 135

.
H.

Harmonia linguarum 37

Hebrea lingvo 14
Hemi-Pasigraphie 76

Hispana lingvo 20

Homapar 133
Hom-idyomo 210

Homographie 71

Hungara lingvo IT

'

.'J- '

Iala 133

Ideografio 67, 110

Ideografio luna 87

Ideografio matematika 114

Idido 193
Idiom-Neutral 164—168, 184

Idiom Neutral modifiked 167
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